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ΡΒΦΒΕΑΤΙΟ 

ΑὮ Τὺ [Ὀ{Ὀ ὄὈΡὈὄΙΟἘἙ 5. 

ἘΣ ἀοαιοίδυις Οταείο, αυσγαπλ ψατγίαηϊεβ ἀείογιρῆ δὰ Ἰδγαπι ᾿υἀσυπα, πυ]]} 8 εἰς οπαπίπο ἀδ φιο πὸη 
ἀϊᾶαπι τ δά ᾿δγοβ ργαοθάεδηϊθβ. Οὐρρε ἐχοϊάϊ ε (ο]]δεϊοπαπι ποίξγαγαπι τηο]6, ἢ αυδηο ἴῃ [88 γθ-ὶ. 
δῖοη65 διδγιΐ {αηπϊ μη, ἀρορτάρβοῃ "104 (ὐοά!οϊβ Υ΄. 11. ς. ΒιΙδ]ιοίδεςα ΕΜςυτγιαϊεηῆς, χφυοά οοηξδοογαῖ 

οἰ οἷ, Μοϊάεηδμανεγ, εἰ μυὶς ορετὶ ἀδἰππανεγαῖ : γε8 ε0 πη4ρ15 ἀεροταπάδ, φιοά (οάεχ τρίς (8 ς. ΧατΙ. 

εἶγο.) ἐν ὀχερμρίαγί απεϊφιήζηο, ΟΥιροπίαπαηε γεσεηβοπεηι γος Πόγὶς, β Τιοάρημοηε σχοίῤῥίας, σορηγαζίμ 

,ββεπίο, ἀοίοτιθεγεῖαγ; εἴ χυοά, ρεγ τεπιρούμπηι ᾿ηξε]ἸοἸτάῖεπι, ἀδἤάεγαῖας Μο] ἀθημαννεγὶ (τε άαβ 14 πὰ ης- 

ἔλξ Πἰ τερεΐεγε. (οάϊεό5, φυϊδὰϑ υἱὰβ ἴχπω, (1 4υὰ ραγίε ἀεβοϊδληϊ, εἴ συδῃίυτη ἀς Τεχίι "τὶ ἢ: δάίοι- 

ναΐυηλ ἴῃ ἤπρι}15, μος γεσθηῆο, ἀξοίαγαρις. ΕἸρ γα Ὠυπλεγα!ςβ, 84 αι88 ἴῃ, δας [οτῖο Π1ΠΠ] εχ δἀνογίο πο- 

ταῖαγ, ἀεπρηδης Ο(οάϊοοβ αἱ σοπεπεης Πἰργυγα [υἀιοιπὶ ἱπτερταηι. 

Π. Π]|. 

ΙΝ. 
τὰ. οὐ φο Φ' ἴθ σὰ δῶρ τἐϑ ! πον τς τς μος ς τ νέερη 

Ἱποῖρίς ἃ νοῦ. 29. οάρ. χνΐ. υπάβ δά νεγ. 12. σδριτ8 αἱξ, ργοσθάϊε ; ργαίθγαυδπι φιρά.2 [0- 
11, ἃ νεσγ. 16. σᾶρ. χν"}}. ροϊγειηα νος6----Δαν---υαας δά οΔρ. χΙχ. νεγ. 2ς. πῃραϊαῃ1, ἰητεγ- 
οἰάεγιηῖ. Ατίαπγεη ἰδοϊπία χυδάδγη ᾿1δτὶ Τυἀϊουπ), ἃ νεγ. 48. σᾶρ. 1Χ.-τταυτος καὶ πάς ὁ λάος 

«-αἴχψις Ὧα νετ. 6. σᾶρ. Χ.--τΑςαρωϑ;, καὶ 'ὰ σὺν  τοῖς--- ΓΟ ἔο]ιο (ο]δογίίηπο σοηϊπείζυτγ, 

ΟἸ'πὶ ρεηαβ. οἷ. Βεγη. ἀ6- Μοπιίυσοῃ, ἄρπμο 1111 οὈϊδίυπι ἃ Ὁ. Ὠείτηαγεζίο Ηδγυπὶ Οοά!- 
. ΄ . . 

οἷβ (ο]Βεγίϊηὶ ρεγςοραγυγη Ἐχεπιρίαγία ἱπιργεῆδ ἴῃ Μοπεᾷας, δ χαρ] 5, εἴ Ῥαϊδξορσ. συ. 
. οοπίυῇι; Ἰεδξοπιδυ8, 4885 ἘχὨΙθεηΐ, ᾿η ἈΔΡρεηαϊοςπὶ σοπ] ἐξ 19. 

1ς. τό. 18. 
10. 

20. 
20. 

τ 44. 52. 

Ἡυΐυς Οοάϊςοϊβ (Ο]]Δεῖο, φυᾶπι “ρρεάϊεανῖς Εἰ. Ο,, ΑΙεογ, εἰ χυᾶ υἷας ἴμπι περ λε ἐἶ κά 
, Βυηῦ εἴ ρεηαεεἀέηξεγγ ΠΠδγυπγ, πο τάγο ἀμογεραῖ 40 11. χυδηι, (οὶ Ἑαμίοηα Βγθιηρογ, 
(ει ΑἸεχαπάγ. ἔβαπν) ΤΌμιο 19. εἴ 29. Β ερεγίογι: ργο ΒἸ5]. εἰ Οἱ, Εζεγαξ. Ἰηΐδγιτ οἹ. ]. 
7. Οτείδαομβ. Οὐδ ἔιογιξ σδια νατιεῖδί!ς ἀϊἘἔ[ς!]ς εἰς πο ]Πρεγε, σαπλ Ω181] ἴῃ (6 {ὲτε- 
ΡῈ νιάεῖυς Ῥγοῖ. ψιπἀοβροπεπηῇβ, πιῇ ὡΣ Β ΒΡεγίογις ραρτηδβ {γαηίςγιθεγες. [Δ ςτΑπλθη ααδά 
τηϊπυ8 δοουγαῖς ρεγίεσεγῖς, (Ο]]δτίοπεπλ ΟἹ οἰ δαο ἰδῆαπι ἔεγε ἱπίεργαμη ναὶ ἴπ πιαγρὶπο 
{06]6ο1, να] ἴῃ Αρρεηάϊςθ οο]οσᾶν!. 
Ῥοίξ νεγθα--ττο τῦστος----Οάρ. χὶν. νεγ. 17. ἀεπάεγαίασ [ο]ὰπὶ, ὑΐαυς 4 νογθα-- τῆς ἡμέρας 
ἐχεινης----Ψ τ. 1. ΠΑΡ. ΧΥΊΗ. 

Πείπηϊ σᾶρ. 1]. νεγί. 11, 12, 13. ἱπῖθρτι. Α οδρ. χὶ. νϑσ. 29. βηθ υἵχιιε δά (ἂρ. χιὶ, 
γε. 12. Ἔχοϊυῆνε ἀδίμπηϊ οπληϊᾶ, δο συοά 4δ]αίαπι ἤτ ἔο πὶ ἀς (οάϊςε Μϑίο. 

Ροΐξ νεγθδ---εισσῶν οἱ υἱοί Ἰσραηλ---- ΕΓ, 18. οάρ. ΧΧ. Δα νεγδα---ασο ΙαΌις---ν τ. 8, ΠΡ. ΧΧΙ, 
ἀείαπε ογηηϊδ. 

Πεβοιξ ἃ σᾶρ. ΧΙ. νεΓ. 14. ὅπηε υἱάὰς Δ4 νεγθλ----κας εαν---- ΕΓ. 1.2. Οαρ. Χιῖν. ἱηοϊαῆνα ; ({γ1- 
δυ8 [01:15 ἐχοιῆς :) εἴ ἃ γος. Ἰσραηλ--- νεΓ. 7. ΠΔρΡ. χχ. Δ4 νος, σας ὁ λαος---νοΓ, 26. ε)υίάεπι 
ΟΔΡΙ[8. 

Πεδοῖε 4 νεγ. 8. δὰ νϑγ. 1 ς. σδρ. ψ1}. ἱποϊυαῆνο. Ὠδίπηϊς νογί. 28, 29. ἱπίερτι. σᾶρ. 1Χ. 

νεγί. 2. οὰρ. Χ. ὈΓΙΠῚΪ ς γαγί, οἂρ. Χυ. οἴ νογί, 11,12», 13,14. ΟΔΡ. ΧΡ]. Π 6 βοΙ ἃ νοῦ. 17. 
Δα νεσ. 47. ἱποϊυΐ, οὯρ. Χχ. 

[ποιρὶξ ἃ νεγ. 24. ϑδρ. 1. δά νεγθα---τῆς ὥολεὼς καὶ ἐλαθον. 

Βεἤηϊῖ δὰ νος. τποιησαντας----ἰῃ ἤηα ναΓ. 7. ΟΔΡ. ΧΧΙ. 

- 

.»δω .,....α...."»..- -. 

..."...ντ Ξ-.-..-. 



ΡΆΖΔΕΑΤΙΟ ΑὮ [ΠΟ Ε5. 

Τγεβοῖς ἃ νϑῦ. 3. ἂρ. Χχί. υἱχὰς 44 νοῦ. Βενιώμιν λεγοντες----Ὑ 6. 20. α] υ]1}06.ὰ ω Ἐὸε]:- 6. 
᾿ 404 οπιηΐᾷ υΐχις 44 ΠΣ] σα]οεπλ πλα]ς Βαθιία, 

ὡ ἴῃ Οὐ] ατοπεπι δ] φυάπι δυ}ὰ5 ΟΟάϊςοΙ5 δα Π στ [υἀοπλ π0]1}1, ροῖ ἀΠρΡΕ ΠΕ ΠπγΔη) ἰη.- 

φυϊπίοπεπ), τερεγίγε ροΐαϊ, ἱπιπλο πβαι 0]14πΔ Ἔχε ἔς ν4]46 {υἰρίςοτ. Ηλης ζριςοῖο- 
Πδην ΤΠ ΘΔΠῚ φυοάαπηπιοῦο ςοπῆτγηναπε νεσθα ΝΊΟΟΪαὶ ϑοῆονν, ουὐὰ8 ορεσα ἀεδεΐυγ (Ο]]δεῖο 
Βαυϊυς Οὐοάϊοις ἰπ ργωοθάθηξβιβ Πδγι5. Ροῖῖ εἰτα]απι.---Κριται---ἀὐάϊε: Οἠαγίκ, ῥγα όγζίρ 
ἦι ῥγίμοῖρίο, υσίδε σογγοῦς βιπέ φο ἰἰαπίσέα, ἐῤίάφμο (γίῤῥέμγα ἐπὶ φιαρῤίμγἑπὶς ἰροὶς ευαρίάα 
δ. 

ΤΊ 8ς. Ῥεβηϊε δὰ νεσ. 26. «ἀρ. χὶχ. 
τόδ. [π οαρ. 11, ἀεβάογαπευγ σοπηπηδία 7, 8, 9. ἱπίορτα. 

118. Ῥεῖμπηξ οΔρ. 1]. εξ ν]. ἱπέερτα. ᾿εβοῖξ ἃ γεγ. 1. οἂρ, Υἱῖ. δὰ ψογζ. 18. ἱπουῦ εἷυίδεωι ὀδρί. 
5,Α γογ. 34. οδρ. ἰχ. ὑἵπχυς δα ἤποιη ΠΡτὶ ἀείππε οπχηΐα, 

120. 121. 
128. 

᾿ς 181. 

1345 144. 
209. 226. 

237. 

ἴῃ νεσ, 4. οᾶρ. Χίϊ!, ροίε---μεϑυσμα--τρτορε ἀδοθτα γοσθα ἔμπης ογαίλ. 

ΕΡΙΤΊΟΝΕΒ, 425 ἴῃ Ρτξοἀεπιο Ἰδγο, εδίδθηχ δἕ ἰη ἕος αυόααδ ΠσοηΌΝ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἴ ΟΆΙΡΤΟΚῈΒ ὈΚΖΟ,, ὰ ἀῃ 1ίδτο Τοίυα, ᾿άοι ἔδτς δἰ Ηἷς φομίοταπτυτ., 

ΨΕΚΒΙΟΝΕΘΒ, 40λ95 αὐ ΠῚ ει ἘΞ “τράβα δὲ δά Πἰδγυηι Ἰέξουαι ξρηταὶ,, εἴ εχ ἀἰβδό ἴΔπὶ {ςτὶρεἰΒ ἀπδπν ργοῆ]θ δαγαηάδιῃ εχ οιαρἰατίραι, 

ΔΙΟΝΑ «δάδπι φὐδίδειτος σὰς ἴῃ Ῥυοήδες Πδτῖρ, 

εἰ ἥ΄. Ῥ. 



᾿ 

-, 

Ἵ: 

αὐ 
Ὁ ΄ . ’ 

Υ 

Ι 

᾿" [ ΄. “ 

Γ ͵ 
νος 

Ζ 
ἐμ“. Ἢ 

Ὁ ΠΑ τς ΩΝ 

ΚΡΙ ΤΑΙ. 

Κι, ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησᾶ, χαὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διὰ τὸ Κυρίε, λέγοντεξ, 

Τίς ἀναξήσεται. ἡμῖν πτρὸς τοὺς Χαναναίους ἀφήγέμενος τοῦ ππολεμῆσαι πρὸς αὐτάς , Καὶ εἶπε 

Κύριος, ᾿Ιόδας ἀναξήσεται" ἰδοὺ δέδωχα τὴν γῆν. ἐν χειρὶ αὐτϑ. Καὶ εἶπεν ᾿Ιόδας τῷ Συμεὼν 
ἀδελφῷ αὐτῷ, ᾿Αγάξηϑι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ χλήρῳ μου, χαὶ ππαραταξώμεϑα πρὸς τοὺς Χαναναίους, 

Ν ΄ 3 ἈΝ Ν “393 ἰϑι ’΄ Ν 2 ’ 9 9. “Ὁ ’ 

χαὶ πορεύσομαι χᾷγω μετὰ σὰ ἐν τῷ χλήρῳ σου" χαὶ ἐπρρεύϑη μετ αὐτὰ Συμεών. Καὶ ἀνεξη 

᾿Ιέδας' χαὶ παρέδωχε Κύριος τὸν Χαναναῖον χαὶ τὸν Φερεζαῖον εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν" χαὶ ἔχοψαν 

αὐτοὺς ἐν Βεζὲχ εἰς δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν. 

ΚΡΙΤΑΙ] Κριτῶν τὸ. Κῤιται ἦ5 1λ 10. Βιδλος Ἰζριτων τα ἴσ- 

βαηλ ς3,) 36. Αἱ τῶν ριτων πράξεις εἰσιν ὠϑαδε. Κριται--(ἢς 
(οὙἸ τον τυ ὈΓΙΚ {ποτ τἰτἶυ5.) ς9. 

1. Μετὼ τὴν τελευτὴν ᾽1ησξ} μετὰ τὸ τελευτῆσαι Ἰησὰᾷ Ατπι. τ. 
Ατηι. Εά. ροβφιαπι ἀεξμηέας οἱ είς Αυρ. Ἴ"σδ} -Ἐ υὶκ Νιανὴ 
ς8. καὶ ἐπηρώτων) ἐπίετνορ αὐαπί Αὐρ. αὶ καὶ Ατίη. 1. Αὕτη. Εἀ. 

ἐπηρώτων) ἐπηρωτησαν τό, 44) ξ4,) 59, γό, 77, 84, τοῦ, 128, 131) 
1345) 200, 236, 437. (δῖ. ΝΙς. Αἴδιδῃ. ἴοπι. 1. Ρ. φ6. εἐπηρωτεν ςό. 
ἐπηρωτισαν ἢς. διὰ τῷ Κυρίᾳ] ἐν Κυριω ΧΙ, 18, 19, 29, 30, ς(, 

.- 56, ς8, 63, 64, 84, τού, το, 118, 121, 128, 134) 200. (πρὶ. Ἀ]4. 
᾿ΑΙεχ. Αἰμρῆ. ἰος. οἶξ, α τοὺ (ρεΐηγ. Βαδεῖ πὐᾶπὰ τες. 1τ6.} 4.4, 78, 

77» 131) 236. εν Κυριῳ. παρὰ τε Κυριὰ τηλγρ. 8ς. ἰἱπ Ῥοπιϊπὸ,͵ Αυρ. 
τὸν Κύριον Ατγη. 1. Ατηϊ. Εά. 81ν, λέγοντες] καὶ λέγεσι Ατπι. 1 
ἌΑτα. ἙἘά. καὶ ἐλεγὸν Θεοῦ. - ἡμῖν} ὑμῖν το. ΑἸά. κα 121. 

Αἴδδῃ. ἰος. εἶξ. κού ῥίειιπι Αὐξ. ἀφηγόμενος ἡμῖν ̓ Οεοτρ. με. 
͵, ἡμῶν ϑϊαν. Οὔἴἶτορ. 

εἰς τὸν Χαναναῖον τού. “πρὸς τὸς Χαν. ἀφηγέμενο;] αϑηγημενος 

τῦρος τὸν Χαναναῖον 77: αὐ Ολαπαμασμηι ἄμα Αὰρ. πρὸς τὸν Χανα- 
γαῖον Οεοτρ. 

19, 29) 30, 44) (2) 53) 54) 559 56, 48, .64, γ1ν 76, 84, 8ς, τοϑ, 
118, 1210 128, 131) 134) 144) 200, 236, 237. Οσπιρί. ΑἸά. ΑἸεκ, 

Ολι. Νῖς. Ευϊεῦ. ἴοπι, 1ϊ. Ρ. 368. Αγπι. :. Ασην Ἐά, ὅ81᾽αν. Μοίᾳ. 
τὸ πολεμῆσαι} α τῇ Αττη. 1. Ατπὶ. Εά. δῖαν. Μοίῃ. ΤῈ πολεμ. 
πρ. αὐτὲς} αὦ ἀεδεϊϊακάμπι κα Αὐρ. πρὸς αὐτὰς} εν αὐΐω ΣΙ, 1 ζ, 

τό, 18, το, 29, 30, 44) 52, ς3) 54) ς6) σύ, ςθ, 63) 64) 75, 76, 77), 84» 
(8 ς, πιᾶγς. οἱ ΕΔ.) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 1315» 134, 144, 200, 236," 
237: (ΟΠΊΡΙ: ΑΙεχ. (δὲ. Νῖς. Εὐήεδ. Ἰος. εἶτ, “ἐν αὐτοῖς γ1. ΑἸά, 
πρὸς αὐτὸν Αἴτη. 1. Ατπι. ἘΔ. θογξ. ἐπ᾽ αὐτός ϑῖαν. Νοἵᾳ. 

11. Καὶ εἶπε] καὶ λέγες Ατηγ. τ. Αὐτη. Ἐά, 
ἐβλϑ αι 82. (πιᾶτρ. 8ς.)  ἰδὰ δίδωκα] ὅτι δίδωκα ΑΥπι. 1. ΑΓπῖ. 
Εὰ. ἰδὲ ὧδε δέδωκα Οοῖρ. ἐν ᾿ χειρὶ] ἐν τῇ χεῖρ 11, ς4) ζ99 78) 
8 τς 118, 134. εἰς χεῖρας Ἀπῃ. τ. Αση. Ἑπ. 

1. Καὶ εἶπεν] καὶ λέγει Αταν. τ. Ατ. Εά. τῷ Συμεὼν 
ἀδελφα] τρος Συμεων τὸν αδελφον ΧΙ, τς, 18, 19) 4) ξ ς) (6, ς8, 64, 
719) 84. (πηᾶγρ. 8ς.) τοῦ, 1ο8, 118, 151, 128, 124. Οοπρί. ΑἸά. 
ΑἸεχ. δ[14ν. προς τὸν Συμεων ἀδελφον 30. πρὸς Συμεων τὸν αδελῷον 
63. ρος Συμαιων τὸν ἀδελφὸν )ς. “ἀ δίνπεοι δ᾽ αἰγέπι (μι ΑῸρ. 
ἀδελφῷ αὐτῷ] τῷ ἀδελφῷ αὐτῇ Αττη. τ. Ασιη, ἘΔ. Οεουρ. 
αὐτὰ ϑ8ῖαν. 

ἀναξήσεται] 

αὐτξ} 
μετ᾽ ἐμξ ἐν τῷ κλήρῳ μου] ἐν τῷ κληρω με μετ᾽ ἐμά 

237. γιξοιη ἐπ “γίσηι μεαπι Δὰρ. ἐν τῷ κλήρῳ] εἰς τὸν κλῆρον 
52. τπαραταξώμεδα} πολεμήσω 1Π1, 30. πολεμήσομεν ΧΙ, 18, 
84) 1οϑ, 128. (Οπιρὶ. πολεμησωμεν 1ς,) 19, 20), 445) 46, 63, 64) 71: 

ἡ δ, ἁδὺ 8ς.}) τού, 118, 121) 134. ΑΙά. (ἴῃ ομαγαξς. τηΐποτε ΑΪοχ.) 
Οεογς. πολήσωμεν (ἢς) ς 5: παραταξομεϑα γύ, 4ο9. (αἴ. ΝΊς. 
ῥείίεπιες Αὐρς. δώσωμιεν πόλεμον Αται. 1. Απῇ. Ἐά, πρὸς τὲς 

γον. 11. » 
εν 

πρὸς τὸς Χαναναίους] ὅρος τον Χαναναίον 63. 1 τ [ρας] ἐν χεῖρ! 13) τῦ, 128. 

τὰς Χαναναίους) τὸν Χαναναῖον ΧΙ, 1, τό, 18, {}γ1τι8, 121) 134. 

Καὶ χατέλαξον τὸν ᾿Αδωνιξεζὲχ ἐν τῇ Βεζέχ, χαὶ 
7 Ἅ » », ".1ΜοψΉ» ", ᾿ μεν ἐὰν ρῷ 

παρετάξαντο πρὸς αὐτόν' χαὶ ἐχοψαν τὸν Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον. Καὶ ἔφυγεν ᾿Αδωνιδεζέχ" 

ζαναναίἐς] ἐν τω 'Χανανᾶιῳ ΧΙ, 1, 18. 20, δ4, ςξ, κ6, 63, 64, 71) 

᾿ς, 84, (πιαγρ. 8...) τ, 121, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὥς, ἴας 
ἐν, 10, 29) 1τοϑ. προς τὸν Χαναναιον 77. τὸν Χαναναιον τοό. ἐπ 

Ὀλαπαησο Αρ. τὸς Χαναναίους] τον Χαναναιον τό, ς3γ 76, ὃς 

131) 144) 200, 256, 237. σι. Νῖις. ὕξεογρ. ϑἴαν. Μοίᾳ. καὶ 

“σορεύσομαι κἀγὼ] καὶ γε ̓ ἐγὼ πορευδόμαι ς8. πορεύσομαι καὶ 

ἐγὼ Αττι. σ᾿. Ασα Ἑά. πορεύσομαι ἐγὼ Οεογρ. πορεύσομαι 

πορευσωμαι 7ς. κῶγω] καὶ γε ἐγω ΧΙ, 18, τύ, 63, ὁ4, 71γ)84,. 

τοῦ, 118, 121) 128, 134. ΑἸά. ΑΙἴεκ. καὶ ἐγὼ 30, 95) 75» ιοβ. 
ζοπιρί. χαι γὲ ἐγὼ αντος 55. μετὰ σοῦ] καθ, 121. ἐν τῷ 
κλήρῳ σου} καὶ 8. ἐν σὰ τῷ κλήρῳ Ατη. τ. Απὴ. Εά. ἐπ, θγίόπι ἐκαπῃ 
ἈΑὐρ. ἱμετ᾽ αὐτῷ Συμεών] Συμεων μετ᾽ αὐτε ςξ. 

ΙΝ. τοαρέδωκε] εδωκε ΧΙ, ι΄ς, το, 20, 30, 545), 555 56, ς8, δὲν γι, 
᾿ς, 84, τοῦ, τοϑ, τι8, 121, 134) 200. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. κ τὸν 

εἰϑερεζαῖον) τον ἐπιρεζαια Αγηι. 1. Αὐῃ. Ἐά. Θέεοτρ. εἰς τὰς χεῖ- 

εἰς χεῖρας 8. εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν] 

ἐν χειρὶ ἄντρου ΧΙ, τ8, 19, 30, 30, 55) ὁ, 4, 71, 84, 1ο8, 200. 

(οι. Αἰά. ΑἸὲχ. Ἐυ6Ρ. ἢ. 368. ἐν τ χειρὶ αὐτου 54 ζ9. ἢ ξ9 1ού, 

εἰς χεῖρας αὐτῶν Ατπη. 1. Ατπι. Ἐὰ, εἰς χεῖρα τ: 

Οεοτρ. αὐτῶν] αὐτου 82. ἔκοψαν] ἐπαταῖζαν (πιατρ. αἱ. Ϊ. δὸ 
ἀηαᾳ. τηᾶπα 11.) ςς,) 128. ΑΙά. επαταζεν τς» 18, 19, 54. ὄᾳ, γ1, 78» 
84, τοῦ, 1τοϑ, 118, 121, 134. Οοπηρὶ. ΑἸεχ., ἔκοψαν ἀὐτάς] ἔκοψεν 

αὐτὸν Αἰΐη. 1. Ατη], Εα. Βεζὲκ] Βαζεν 

111. Βεεζὲκ 121. ΑΙὰ.. ᾿ εἰς δίκα] α ἔις ΧΙ, τς, 18, 19,20, ς4) 55, 
58, 64, γι, 75» 81, τοῦ, τοβ, τἰϑ, τῶῖ, 128, 134) 2ο9. Οοπρί. ΑΙά, 

᾿, αὐτὲς 5ϊαν. Ο ΤΟΡ. 

ΟΡΑΛΆΙεχ. Αππη. 1. Ασπι. Ἐά4. ϑιαν. Οὗἴτορ. εἰς δωδεκα 82. 

Ν. καἀτέλαδον] ευρον ΧΙ, τ, 18, 19, 49. δὲν 58, 9, ὁ4, 71, 7“. 
84; τοῦ, ἰοϑ, τ18, 121. 128, 134. Ὀοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸέχ. κατελαξοσαν 
τό, 44, τό, 63, γό, 77. 829 ὃς, 131) 144γ) 200, 436, 237. (αἵ. Νῖς. 

χὸν ̓ Αδωνιξεζὲκ--- Φερεζαῖον] τον Αδωνιδεζεκ και ἐπολέμησαν αὐτω. καὶ 
ἐταταξαν τον Χαναναιον καὶ τὸν Φερεζαιον 10. ᾿Αϑωνιξεξὲκ] Αδο- 
νιξεζοὶ (ῆς ἱπ.4) τό, 44.131. ἐν τῇ Ὁ ΒεφίκἼ α 46, 59, ἴοϑ. κα τῇ 

ς8, ᾿ς. Οὐπρὶ.. Βεδὲκ] Βεῖξει 64. (ξτηρετ. καὶ πὰριτάξαντο 

τ Φερεζαῖον] α οὐὴι ἱπιεπηιά. 40. παρετάξαντο--ἴκοψαν) ἐπολε- 
μησᾶν ἐν αὐτω" καὶ ἐπαταξαν ΧΙ, τς, 18, ς4, ςς) 64, 75. 84, τού, 
1οϑ, αἰδ᾽ 121, 128, 134. Οσπρρὶ. ΑΙά. ἄς, πιῇ εἐπολεμῆσεν, ς9. 

παρετάξαντο πρὸς] ἐπολέμησαν γῖ. παρετάξαντο πρὸς αὐτὸν] ἐπο- 
λέμησαν ἐν αὐτῷ Αἰεχ. ἔχοψαν] ἐπαταξεν 1Π|,Χ. επαταξαν 30, 
71: Απη. 1. Αὐπι. Εά, ϑίαν. Μοίᾳ. ἢς, π᾿ «ἰιαγαέξ. πιίπογε, ΑἸδχ. 
γὺν Χαναναῖον καὶ Φερεξαῖον] τὸν Χαναναῖον τὸν Περεζαῖον Αττν. 1. 
Αὐπι. ἙΕά, ΦΦεερεζαῖον] ργαιιτ. τὸν ΧΙ, τό, 18, 44, ς᾽) ξό, 7 Ὁ» 779 
τού, 118, 121» 131, 134) 144.) 00, 236. (οπιρί. ΑΙὰ. ΑΙεχ. ὕλι, 

ΝΟ. 51αν. Μοίᾳ. τὸν Περεζαῖον Ὀρογφ. 
ΨΙ. Καὶ ἔφυγεν ᾿Αϑωνιδεζίκ] α 29. 

(ἔς ροῖξεα) Οοπιρὶ. 
ΝΜ πὶ 

᾿Αϑωνιδεζέκ] ᾿Αδονιδεξές 
᾿ κατέδραμον] κατεδιωξαν τς» 18) 19) 54ν 64, 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 

χαὶ χατέδραμον ὀπίσω αὐτξ, χαὶ ἐλάξοσαν αὐτὸν, χαὶ ἀπέκοψαν τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ χαὶ 

τὰ ἄχρα τῶν ποδῶν αὐτᾶ, Καὶ εἶπεν Αδωνιξεζχ ἘΠΟΟΜΥΚΕΥΤΣ βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν γ. 

αὐτῶν χαὶ τὰ ἄχρα τῶν «ποδὼν αὐτῶν ἀποχεχομμένοι ἦσαν ΘΟΛΛΕΥΟΥΤΕΣ τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέ- 

ζης μου χαϑὼς ὃν ἐποίησα, ὅτως ἀνταπέδωχέ μοι ὁ Θεύρ' καὶ ἄγεσιν αὐτὸν εἰς Ἱερεσαλὴμ, 

καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ, Καὶ ἐπολέμεν υἱοὶ ᾿Ιδδια τὴν Ἱερεσαλὴμ, καὶ χατελάξοντο αὐτὴν, χαὶ ἐδῶ 
ταξαν αὐτὴν ἐν ςόματι ῥομφαίας, χαὶ τὴν “σόλιν ἐνέπρησαν ΠὐΕ ρος Καὶ μετὰ ταῦτα ἀαζεδη: 
σαν οἱ υἱοὶ αΙδδα πολεμῆσαι πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν Ὑατ Κοντὰ τὴν ὀρεινὴν ἵει ΤΟΥ ὑπτῆν χαὶ 
τὴν πεδινήν. Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιόδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν χατοιχδντὰ ἐν Χεδρών' χαὶ ἐξῆλϑε 
Χεδρῶν ἐξ ἐγαντίαφ' χαὶ τὸ ὄγομα ἦν Χεξρὼν τὸ πρότερον Καριαϑαρξοχσεφέρ" χαὶ ἐπάταξαν τὸν 

74», τοβ, 118, 128. (οΠ)ρ. εδιωξαν ζ9. κατεδραμεν γ1. ἐλά- 
ος βοσαν] κατελαξοσαν (ἔς ροῆεα οοἵτ, 11.} Χ, ΧΙ, 58, τού, 121. 134, 
"437. Αἰά, ελαξον τρ9 545) 75. ΑΙεχ, κατελαζον 30, ς 5: ς6,63, 84, 

118. κατελαδεν 7. ἀπέκοψαν] ἀπεκοψε γι. τὸ ἄκρα τ"-- 
αὐτῷ 011. τὰ ἀκρα τῶν ττοδὼν αὐτὰ, καὶ τῶν χείρων αὐτῇ το, τοβ. 
Οοπρρὶ, χειρῶν αὐτῷ α αὐτα τοῦ. καὶ τῶ ἄκρα τῶν ποδῶν] 
χὰ! Ὑὼν ἔσοδων τς, 18, 4) ζ0) 64, 71» 75) 84, τού, 118, 128, 124: 
αὐτῷ υ]1.] α 75. 

ΝΙ]. Καὶ εἶπεν] καὶ λέγει Ατπ). χ. Απῃ. Ἐὰ, ᾿Αδωνιξεξὲκ] 
Αδωνδεζεκ Οεογσ. Ἐδϑομήκοντα] εδδομηχοντα δυο Χ, τατ. εἶδο- 
μηκονταδυο ΧΙ, 82. Ἑδδομήκοντα---οἰποκεκομμένοι] ἑξδομήκοντα 
βασιλεῖς ἀποχεκορι μένοι τὰ ἄκρα χειρῶν καὶ ποδῶν Ατηλ. τ. Ατη. Ἐά, 
ἑδδομήκοντα βασιλεῖς οἱ τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τὰς πόδας αὐτῶν ἀπο- 
κεχομμένοι Οεογρ. ἑδδυμήκοντα βασιλεῦσιν ὠπέκοψα χεῖρας καὶ τοό- 
δας 8[αν. Οἴἶτορ. ἑξϑομήκοντα βασιλεῦσιν ἀπίκοψα τὰ ἄκρα τῶν 
χειρὼν αὐτῶν καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν ϑίαν. Μοίᾳ. τὰ 
ἄκρα τ'---Οὐποκεκομμένοι] τα ἄχρα τῶν τοοδὼν αὐτων καὶ τῶν χείρων 
αυτῶν ἀποχεχομμενοι 10, τοβ. (οη)0]. τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν] ὧν 
τὰ ὥχρα τῶν χειρῶν ἀ9. ΧεΙρ. αὐτῶν} α αυτωὼν τοό. κκχαὶ τὰ 
ἄκρα τῶν τοδῶν] καὶ τῶν ττοδὼν τς, 18, 54) 50, 64, 71). 75, τού, 1:28. 
ἀποχεχομμένοι ἤσαν] αἴτεχομμενοι εἰσαν γς. ἧσαν] ἦσαν πρὸς ἐμοί: 
Ὀεούρ. καὶ ἦσαν 8[αν. συλλέγοντες} ῥγξετηΪττ. καὶ ζ45) ζ0,) 7ζ9 
τού, 118, 134. συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω] οἷ συνέλεγον ψυχία ὑπο- 
κάτω ΑΥτη. τσ. Αση. ἘΔ, καὶ συνέλεγον τὰ ψιχία ὑποκάτω ΟΘεογρ. συλλέγοντες ὠπὸ ψιχίων ὑποκάτω 8ὰν. Οἴἶτορ. ἔς, ουπὶ ὠπὸ ψιχίων ἵπῖεῦ πποοβ, δῖαν, Μοᾳ. κχαϑὼς 8)] νῦν καϑὼς Απῃ. τ. Αστη. 
Ἐα. καϑὼς οὖν--- Θεός] ὅτι καϑὼς ἐκεῖνο ἐποίησα αὐτοῖς ὅτως ἀνταπέδωκέ μοι Κύριος ΘΟ οτρ. ὃν ἐποίησα] ΤΥ. 4, 59. ουν καὶ ἐποίησα 58. ἡ ὃν 6λ. ὅτως ἀνταπεδ. μοὶ ὁ Θεός] ὅτως ἐποίησέ 
βοι ὁ Θεός (οὐὰά. ΑΓΠΣ. ἵγεβ. μα πιὶλὶ γε δας ψυ]ρ. ἄντα- 
πίδωχε] ανταποδέδωκε τό, 44. ὁ Θεός] ὁ Κύριος Οοἀά, Ατγη,. {Γεβ8. ᾿ἄγουσινῚ] ἤγαγον τς, τό, 18, 19) 43, 52, 53) 54» 49, 64, γό, 7), ὃς, 128, 131, 144, 200, 236, 237. ΟὐμηρΡ]. (δι. ΝΙς. ἡγᾶγεν 7ς, τοβ. Ἔ ὥαντες τηᾶγρ. ὃς. καὶ ὠπέϑανεν ἐκεῖ] , τό, ς2, ς3, γό, 77», 131. καὶ ἐκεῖ ὠπέϑανεν Ατπι. 1. Ἀν. Ἐά. : 

ΨΙΠ. Καὶ ἐπολέμειν---Ἱερουσαλὴμ] α Οἰπν ἱπίειτηθά, 52. ἔπο- λέμουν) ἐπολέμησαν Χ, ΧΙ, 18, 19, 54, (8, το, 64, )ς, 84, τοῦ, τοϑ, 121) 128,.134, 200. (οηρὶ. ΑἸ4, Εμίρδ. ἢ, 368. ᾿ υἱοὶ] οι υιοι τό, 
18, 19, 44» 54) τς, 58, 63, ὅ4, ης, 77, 845) τού, 118, 131, 134.) 144. 200, 236. (ομΡ]. ΑΙεχ. (δὲ, Ν]ς, Ἑυΐεδ. ἰοο. οἶξ, Αγπ). σ. Ασῃηι. Ἑά. τὴν Ἵερασ.} ἐν Ἰερεσ. ΧΙ, ἐξ) 18, 10». 30, ς4. ξ 5, 58, 64, 71) 78) 84, τού, τοϑ, 118, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙ4, Επυΐερ. ἰος. οἶς, ἔς, οἴῃ εν ἴῃ οβαγαῶ, τηΐποῖε, ΑἸεχ. ἐπὶ τὴν Ἱερουσ. Ατη,. 1. Αττη. Ἐά4. Οεοίνς. δῖαν, Μοΐ,. κατέλαξοντο] κατελαῦζον τό, 44) 56, 63, 77, 200, 236, 237. δι, Νίς. ἐκατελώδοντο Οομρ. καὶ ἔπαταξαν αὐτὴν] , 20, ἐπάταξαν) ετὶ επαταξαν 82. ἔἐπά. ταξαν--μετὰ ταῦτα ἴῃ οοτῃ. ἴε4ᾳ.}] α' ουπι ἱπτεγηιθά, Ευΐεδ, ἴοο. οἰξ. ἐν ςύματι βομφαίας] αἰχμῇ ῥομφαίας Αἴτη. 1. Ατηχ. Ἐά, ῥομφαίᾳ διαν. ΟΥτορ. αἰχμῇ μαχαίρας ϑῖαν. Μοΐῃ. ῥομφαίας] μαχαι- βῶς τό, 44) 78, 76, 77, 131, 436, 437. ΑΙεχ, Οαι. Νίς, ξιῴους 290. κοι τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν τὺυρί ] και τὴν ὕσολιν ἐνεπυρισαν 290. ἐνέ- πρησαν] ἐνεπρυσαν γς. ενεπρισαν τοό. ἐν τσυρί] αὶ ἐν (ρεΐπῃ. Βδθοῖ ΤΉΔΩΣ ΓθΟ. 16.) ςο. ΝΕ 

ΙΧ, Καὶ μετὰ ταῦτα] μετὰ ταῦτα δὲ 81αν. Οἴτορ. κατέδησαν] ἀνέβησαν ςς.  κατίξησαν οἱ υἱοὶ Ἰὐδα} κατεξη ἴᾳδας 29. οἱ υἱοὶ] α οἱ Ειμεῦ. Ἰος. οἷε. πολεμῆσαι] Του πολεμῆσαι 11, τό, 18, 30, 53, κό," ς8, 63, γό, γγ, 82, 8ς), 1315) 144, 200, 236, 227. Αἴεχ. (χς. Νίς, πρὸς τὸν Χαναναῖον] ἐν τῷ Χαναναίῳ Ἐυίεῦ, Ιος. οἷ, πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικδντα) εν τῳ Χαναναιῳ τῷ κατοικεντι 1δν 18, ζ4,), 19, 64, γ2γ) 118, 148, ΑΙά. , ἢς, ἤπο ἐν, τοΒ. Οὐρὶ, 

φΦ Ἢ ἣ ο»ῳ οῷ ., ὀρεινῇ καὶ πρὸς τὸν νότον καὶ ἐν τῇ τοεδινῇ δίαν. 

τω Χαναναίω κατοίκαντι το. σα Ολαπαπισαπι, φωὶ ἀσόῥιαδαί Αυρ. 
τὸν κατοικδντα--τοιδινήν} α' οὐπὶ Ἱπίεγπηθά, γ6. ὃς κατοικῶν ἣν ἐν 
τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῇ νοτείᾳ καὶ ἐν τῇ τεδινῃ Οεοτγρ. τὴν ὀρει- 
νὴν] τὴν ὀρινὴν Οοπηρ!. ἐπ πιοιίασπα Αὐρ. τὴν ὀρεινὴν--σεδινήν] 
Τὸ ὁρος, χῶι τὰ τσαρατεινοντῶγ καὶ τὰ τῆρος ἀπηλιώτην 29. ἐν τῇ 
ὀρεινὴ καὶ ἐν τῷ νότῳ καὶ ἐν τῇ τοιδεινῇ Αττα. τ. Αγπ. Ἐά. ἐν τῇ 

τὴν ὀρειχὴν---χατ- 
οἰκᾶντα ἴῃ ζςοπΊ. [ε4.] 226. καὶ τὸν νότον καὶ τὴν τοεδινήν] ἔδεις 
τῶν τεσσάρων τὰ παρατεινοντα καὶ τὰ πρὸς ἀπηλιωτὴν τηᾶτῳ. ὃς. 
καὶ τὴν τεεδινήν] καὶ τὴν "ε ἘΝ γήν- καὶ πρὸς Ἐ Ὁ πηλιώτην. (ἢς : υδὲ 
Δἴτευῖς] Ῥοπιπῦιγ, ομαγδέξετεβ ἐναπιογαης.) 6. ταεϑδινήν.] -Β και 
τὴν ἀφηλιωτὴν 18, -Ἐ καὶ τὴν ἀπηλιωτιν 30. “Ἔ καὶ ρος ἀαπη- 

ΚΕΦΙ 

λιωτὴν 44) 52, 53) 77) 200, 237. ΟΔϊ. Νίο. τρεδεινην 64, τοῦ, 121,. 
237. 

Χ, Καὶ ἐπορεύϑη] α και δῖαν. Οἶτορ. Καὶ ἐπορεύϑη---Χανα- 
ναῖον] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηεά, γό. ἐπορεύϑη} ευρεϑὴ 84. τρὸς τὸν 
Χαναν.] ἐπὶ τὸν Χαναν. Ατῃ. 1. Απω. Ἐά. τὸν κατοιχᾶντα ἐν 
Χεδρών] , ἐν Χεδρών ΑΙεκ. ἐν Χεδρών] , εν Χ, 19. -Ἐ τὸ προτερον 
ζ2. καὶ ἐξηλϑε Χεδρὼν}] α Χ, 54) ς 5») )ς, 84) τοῦ, 34. ΑἸεχ, 
καὶ ἐξηλϑε Χεξρ. ἐξ ἐναντίας} α 29. Οοπρὶ. δίαν. Οὗτος. ἐξηλϑε] 
ἐξηρχεγι. Χεβρὼν 25 εἰ 39] Χευρων 44. ἐξ ἐναντίας] ἐξεναύ!ας 
144. καὶ τὸ ὄνομα το δὲ ὀνομα ςς, 84. (πιαγρ. 8ὃς.) καὶ τὸ 
ὄνομα--πορότερον] τὸ δὲ ὀνομα Χεδρων πν ΧΙ, 121. τὸ δὲ ονομα 
Χεδρων ἢν ἐμπροσϑὲν τς, 18, 54) ὅ4, )ς, τοῦ, 118, τ28. Οουυρὶ, 
ΑΙά, ΑΙεχ. ὥς, πΙῇ Χεμίξρων, 19. τὸ δὲ ὀνομα τῆς Χευρων ἢν ἐμ.- 
προσϑὲν 71. κα οό, τὸ δὲ ονομα Χεξρων ἐμπροσϑὲν ἣν 134. ποιιθα 
αμίεπι ἐγαί Οὐεύτοα Αὺς. καὶ ἦν ὄνομα Χεδρὼν τὸ πρότερον Ατῇη, 
Ἑὰ. τὸ δὲ ὄνομα Χεξρὼν ἦν Θεοτς. τὸ δὲ ὄνομιϑι ἦν Χεξρὸν τὸ τορότε- 
ρον δῖαν. Οἴἶγορ. ὄνομα δὲ ἥν Χεξρὼν τοπρότερον 8ῖαν. Μοῇ. ἣν Χεξρὼ» ΤΙ. 89. κα ἣν 84. τὸ πρότερον] κ 82. ἐμπροσϑεν 84. 
(πιαγρ. 85.) Καριαϑαρδοκσεφέρ] Καριαρξωξ Ἐφερ 11. Καριαρξοκ 
Σεφερ ΠΙ. Καριαϑαρθοσεφερ 15γ 64, 121. ΑἸά, Καριαϑαρξωκ εξ Ἐφραιμ 16. Αρδοκ 29. Καιαϑαρξοῦ εξ Εφραιμ 44. Καριαϑαρᾷξοκ εξ Ἐφραιμ ς2, γ6, 7759 131, 436. ΟΔϊ. ΝΙο. Καριαρϑαξοκ Εφραιμ 
53. Καριαϑαρθὸκ Σεφὲρ «4. Καριαϑαρδοκ ς8. Καριαϑεαφροκεεφερ 59. Καριαρδοξ Εφερ 82. Καριαϑαρξοκ Ξεφραιμ (Βς. πιᾶγρ. υἐ Ἐ4.) 144. κιού. Καριαρξωκ Σεφερ τοβ. Καριαϑαδωρ εξ Εφραιμ 237. Καριαϑαρθὼθ Οὐοπλρὶ. Καριαϑ-αρδὸκ [Σέφερ] εὐπα Καριαϑ.αρδοκ ἴῃ, ομιαγδξξ. πχΐπογε, Αἰεχ. Καριαϑαρβοκσεπὲρ Αττη. Ἐά. Χαριαπαρ- δοκσεπὲρ Οεογρ. Καριαϑαρξσεφὲρ δίαν. Οῇτος. Χαριαϑαρξωχσε- φὲρ δῖαν. Μοί. ἐπάταξαν) ἐπαταξεν ΧΙ, τό, 44) 8ς, 131.) 144, 200, 231. ΑΙά, (δῖ. Νίο. εκοψαν 29. δεγοι Αυρ. Σεσσὶ] Γεϑϑι 11. Σιεσει ΧΙ, 15, τό, 18, 44; ς8, ςο, 64, γό, 1ο8, 118, 131 1447η236,237. Σεσι 20, τού, 121, 134. (Τπηρὶ. ΑἸά. Αγσηι. σ. Ατσῃ. Ἐά,  ογρ. δίαν. Σεσεῖ τό, Ἐσι 77. Σεσσει 82, 128. δε Αυρ- Ἐσσὶ ὙΠεοάοτεῖ. ἴῃ 704. Ω. 1. ᾿Αχιμὰν] Αχινααν (11. πιαγρ. ἂὉ ΔΠΌΚ. τηᾶπι Αχείμαν.) ζῶ. τὸν Αχιμααμ, 1Π1. Ῥγατηῖς, τὸν ΧΙ, 18, 29,.30) 5, 56, ς8, 63, 64, 71, )ς, 84, τοϑ, 151, 134, 209. (οπιρῖ. ΑΙά. τον Αχοιμὰν τς. τὸν Αχιναᾶν τό, 44, ς3, γ6, 131, 144) “36. (δι. Νίς. τὸν Αχημᾶ ς9. τὸν Αχιημααν 77, 82,237. τὸν Αχιναν ὃς. τον Αχιμῶ τοῦ, 118. Αχμαν Τδεούοτεῖ. ἴῃ 1. Ω. τ. Θολμὶ] Θολμιειν 11, τὸν Θαμει 111. μγρεπηϊετ, τον ΧΙ, 30, 63, γ1, 84, τού, 1οϑ, 121) 134. ᾿Οοπηρί, τον Θολομές τς, 18, ς4, ς9, 64, 128. Θαλμιε 16, 44, 525) γό, 131, 216, 237. (δῖ. Νὶς. Αλαμαειν 40. Θαλμιν ς3).8ς, 144. τον Θαλμι ςό, 2ο9. τον Θολμη ς8. τὸν Θολαμες )ς. ἔς, ουπὶ Θολαμες ἴῃ ομαγδέξ. τηϊμοτα, Αἰεχ. στὴν Θο- λομι 77. Θολμὴν 82. τὴν Θοαμ πιᾶτρ. ὃς. τον Θολομῖι σιϑ. ΑΙΔά. Οἰοίπιὶ. Αὐρ. Θολομὲ Τμεοάοτεί. ἰη 704, Α. τ. δῖαν. Οἴτος. Θολομῶ Θεοῖς. Θωλμὶ ϑίαν. Μοῇ. γεννήματα )} γενημαῖα 75: τοό. ΑΙ4, ἔς, οιηι ν ἔμρτα ᾿ἰμ. δὸ αἱ. τῆλ, 144. Ῥγρταϊ. 
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ΚΡΙΤΑΙ΄Ι 

Σεσσὶ χαὶ ᾿Αχιμᾶν χαὶ Θολμὶ ρα δὰ τὸ Ἔγάχ. 
χϑντας Δαδίρ'" τὸ δὲ ὄνομα τῆς Δαξὶρ ἦν ἔμπροσϑεν Καριαϑσεφὲρ, “«όλις Γραμμάτων. 

Καὶ δ δήσω ἐχεῖϑεν πρὸς τοὺς χατοι- 

Καὶ 

εἶχε Χάλεξ, Ὃς ἂν πσατάξη τὴν πσόλιν τῶν Τραμμάτων χαὶ προχκαταλάξηται αὐτὴν, δώσω αὐτῷ 
τὴν ᾿Ασχα σϑυγατέρα μου εἷς γυναῖκα. Καὶ προχατελάξετο αὐτὴν Γοθονιὴλ υἱὸς Κεγὲζ ἀδελ-- 

φϑ Χάλεδ ὁ γεώτερος" χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ Χάλεξ τὴν ᾿Ασχὰ ϑυγατέρα αὐτᾷ εἰς γυναῖκα. Καὶ 
5. 9 .- 3 ἰφ 39 “4 ον ὋἪΟ» Ζ7.' 2." Ν ρ 5 “Ὁ ΄“ Ὁ .» 9 . 

ἐγένετο ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς, καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν Τ᾿ οϑονιὴλ τοῦ αἰτῆσαι “παρὰ τῇ “Φατρὸς αὐτῆς 
ϑ9 ’΄ ; 95. “4 Ἃ» 5᾽Ν »“.ε ’ 9 ἰδ ΄ 3 ’ ΄  “ ἅῦῪΡ 39 ᾿Ὁ 

ἀγρόν" ᾿καὶ ἐγόγ[υζεν χαὶ ἔκραζεν ἀπὸ τῇ ὑπαξυγίδ, Εἰς γῆν νότα ἐχδέδοσαί με" χαὶ εἶπεν αὐτῇ 
Χάλεξ, Τί ἐςΐ σοι; Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ασχᾶ, Δὸς δή μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐχδέδοσαί 

με, χαὶ δώσεις μοι λύτρωσιν ὕδατορ' χαὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χάλεξ χατὰ τὴν χαρδίαν αὐτῆς λύτρωσιν 

μετεώρων χαὶ λύτρωσιν ταπεινῶν. 

.΄ 

τὸ Ατγι. 1. πη. Εά. γεννγήμαϊα τὰ Ἐνάκ] α 29. 

ς8. λύξιιϑ. δίιος Ἐπαοὰ Αὐυρ. 
ΧΙ. ἀνίξησαν] ἐπορευϑησαν τς, 18, 19, 54» 59» 64: ᾽ς», (πιά. 

8ς.) 108, 118, 128. ΠΡ, ΑΙοχ. πρὸς τὰς κατοικαγας] ἐπὶ 

τὰς κατοικδνίας Αττῃ. 1. δἰ ἴυθ. Αστη. Εά. ἐπὶ κατοίκες Οοάά, 

Αστη. Ἱερίεπη, εἰς τὸ Ἐ ΕΠ Οεοτγρ. Δαξίρ τ] Δαξερ 
(29, 121. ςοπῇαδηϊετ.) ς9, 64. ΑἸά. Δαδὶρ, 15] Δαξειρ τό, 44» 
55. 8ς,) 131) 200. ΑἸεχ, (δῖ. Νίς. τὸ δὲ ὄνομα} και τὸ ονομα 
118, 121, 128. (οπιρί. Αἴεχ. Αγπὶ. 1. Θθοσσ. καὶ ὄνομα Οοὐά. 
Αστη. ἵερίεπΊ. τὸ δὲ ὄνομα--- ραμμάτων] ΠΟΡΙΦΗ αμίοπα Ῥαδὶν, 
φμοαὶ εὐαί αμίς εἰνίίας ἰμογαγωηρ Δὺρ. τὸ δὲ ὅ ὀνομαᾶ τῆς Δαξὶρ] 

καὶ τὸ ονομα Δαξειρ 1ξ) 54) 39, 64, τοϑ. ἔς, πἰᾶ Δαξιρ, 18, 
τού, 134. ἔς, πἰῆ Δαδηρ, 75... α τῆς δς, 84, 12, 158, Οομρρὶ. 

α γεννημαῖα 

ΑΙά. , Ασω. Εά. τὸ δὲ ὅ ὀνομῶ τῆς Δαξὶρ ἣν] καὶ τὸ ὄνομα Δαξὶρ 

ὃ ἦν ΧΙ. αν 19, τοϑ. Οομυρὶ. ὃ ἦν 71. τῆς Δαξὶρ] Δαδειρ 
ΑΙΔ. ,ᾳ, τῆς Αἴεχ. Οοάά. Ατῃ;. {ερίεηι. 
Δαξὶρ 2} Δαξεὶρ ὃ Χ. Δαξειρ 82. 
12ι. ἦν ΟὐμρΙ. ἔμπροσϑεν] τὸ ὥροτερον τῦολις 84. τὸ πρότε- 
ρὸν τού, 12. Καριαϑσεφὲρ] Καριασσωφαρ 11, 44, (8 ς. πιᾶτᾳ. 
Ἐἀρίἀδερ 6.) 131) 144γ 236, 237. αΧ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 54» 55» 
68, 59, 64, 7ς» τού, τοϑ, 118, 121, Ἢ, 128, 134. ᾿Ὁορηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

Ἅπη. 1. 4111406 οτγηα8. στη, Εά. 8]αν. Οἴτγος. Καριασωφαρ, τό, 77: 
Καριας Σωφαρ 30. Καριασσοφαρ, ξ2,) 76. (δι. Νίο. καῤὶ σωφὰρ 

((.) ς3. Καριαϑοϑφαρ 82. πόλις Γραμμάτων] πόλις γραμμάν 
τῶν (τεὶρίδ ἐπιςολῶν) Οοὐά. Ατγπν. Ἱερίδη). 

ΧΗ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει Αττὰ. 1. Α΄πη. Ἐ4. 
ΤΙ, ς4,. 70) τού, 134. πατάξῃ] λαξη ςς. ταΐαξει )ς. πόλιν 
Ἔ ταύτην Οεογρ. καὶ τροκαϊα χάθηται---ψυνᾳῖχα. εἰ σεεερεγῖξ 
ἐαπι) ἀἰαῦο εἰ Πἰέαπι πιέσπὲ ἱπ' μχοτέπι, ΔῸΡ, τροκαϊαλάξηται) 
τροκαϊαλαίδητε 134. ϑώσω] καὶ δωσὼω τό, 44» 53, 55, ςό, γ6, 

τῇ Δαξὶρ ὅιαν. Μοίᾳ. 
ἥν ἔμπροσϑεν] ὃ ὃ ἥν ἔμπροσθεν 

Ὃς ὧν] ος εᾶν 

...27: 8ς» 131) 144) 209, 536, 237. (καῖ. Νῖς. καὶ δὼ 21. αὐτῷ] 
αὐἷον 77). κα 121. τὴν ᾿Ασχὰ] ῳ ΧΡ Τὸ τς. Ασχα) Αζα 
(ει ἔς ἴῃ ν. 1.3. ἴῃ τηᾶγρ. ἴδηεῃ Ασχῶ Ὁ δητίᾳ. τηδηι.) 11. αἕ ΧΙ, γό, 
121. Ασχᾶν 15) 18, (29, σοηἤϊαδηϊεῖ.) 30, ς3») 54) ςύ, ς8, ς9, 63) 71) 
53» 108, 118, 128, 134, 144. Αἰά. Αἴεχ. Θεογρ. δ5᾽ν. Ασχαϑ 
“36. ᾿Αχσὰν (ἔς ἰηῆα) Οὐρὶ. ϑυγατέρα με--᾿Ασχ(ὰ ἴῃ σοαι. 
[ε4.} κα 63. 

ΧΙΠῚΙ. τροκαϊελάξετο] καελαξετο 20. 
υἱὸς Κενέζεκ, ἀδελφὸς, υἱ νἱἀεῖωτ, ᾽ς, Κινὶ ] Κενεχ, 111. Ἱενεξ 

ΑἸά. ϑδίαν. Οἴἶγορ. ἀδέλφι] ἀδελφὸς Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ᾿ ἄδελφε 
Χαλεδ] αδελφος Χαλεὺυ ζ4. τῇ ἀδελφὰ τὸ Χαλὶξ Οεοτρ. Χα- 
λεδ] Χαλεῖ Αγηι. 1. ἢς ἰηδα, ὁ νεώτερος] -ἰ- ὑπερ αὐῇον το, (ππατε. 

8]. 1. 8ς.) τοϑ, Οοιηρί. ΑΙεχ. Αγ. ἘΔ. α 8ῖαν. Οἴἶγορ. Χά- 

λεβ 25 λ (ρεήπιο : μιαθεῖ πιᾶπα τε. 18.} 19, 64, 1οϑ, 148. (οηιρὶ. 
ΑἸεχ. τὴν ᾿Ασχὰ] α Ασχα Χ, τό, 44, γό, 77, 131) 236, 237. 
(δῖ. Νίο. τὴν Ασχαν ΧΙ, 18, 19) 20, 53) 545 ςό, ς9, 71, ὃς» τού, 

121) 128, 134. ΑΙά, Αἰεχ. (Θεοῦ. 81αν. Μοίᾳ. Τι. 82. Ασχαν 
τὴν τι8.. ᾿Ασχὼ ϑυγατέρα αὐτῷ] ϑυγατερα αὐῇε Ασχαν ᾽ς. 
᾿Ασχὰ “νγατέρα Απα. Ἐά. ϑυγαΐ. αὐτῷ ϑυγατ. αὐτῷ Οεοτρ. 
8ιαν. εἰς γυναῖκα] αὐὔω γυναίκα 29. κ εἰς 75. Απτη. Ἐά, αὐτῷ 
εἰς γυναίκα ΑἸά. 

ΧΙΨΝ. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἴοϊιπι σΟΓηΠηΔ 7 ς. Καὶ ὁ ἐγίνετο---αἰτῃ- 
σα!] καὶ εγενέϊο ἐν τῷ ἐκπορενεσϑαι αὐΐην, υπερειλατο τῇ αἰτῆσαι ς 4. 
84, το. ὥς, πἰῆ εἰσπορευεσϑαι εἴ καὶ υπεςείιλατο, 9. Εἰ ,αὔπμα 6 
ἐμπὶ ἐπρτγεενείμν ἰρ(ερ πιοημῖ ἐαπρ Οοιξομίοὶ πὲ ρείογεί Αυρ. ἐν 

τῇ εἰσόδῳ---ἰπέσεισεν] ἐν τω πορευεσϑαι αὐΐην ἐπέσεισεν “8. ἐν τῳ 
οιπορενεσϑαι αὐΐην ὑπεγειλᾶτο τῇ αἰτῆσαι παρα τὰ πατρὸς αὐΐης 
αγρον" καὶ ἐπεέσφισεν 134. ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῆς} ἐν τῳ εἰσπορευεσϑαρ 

αὐΐην ΧΙ, τς» 18, 195) 64» 71) (μϑᾶτε. 8ς.) 1οϑ, 121. Ορμιρί, ΑΙά, 

υἱὸς Κινὲζ ἀδιλφ!] ὁ 

. 237. Οἵ. Νὶς. 

Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιοϑὸρ τὰ Κιναίβ τὰ γαμδρῶ, Μωυσῇ ἀνέξησαν 

Αἴεκ. ἐν τῷ ἐκπορένεσϑαι αυΐην ἐς) 118, ἐν τῷ εἰσπορεύεσϑαι αὐτῆς 
Αγίω. 1. Ασηϊ. Εά. ΟΘδθογρ. δί[αν. τῇ εἰσόδῳ} τῳ εἰσπορευεσϑαι 
128. καὶ ἐπίσεισεν] καὶ ἐπεισεν [1 ς. τῆλ.) ς3. τ28. (πρὶ. καὶ 
ἐπειρᾶσεν (πηΆγρ. 118.} τῶ1. κακαὶ Αττη. τ. Αγπι. Εά. Οεογσ. ἐπέσει- 

σεν] ἔπεισεν Χ. Γοϑονιὴλ] α το, 108. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Γοϑόονελ Θεοῦ. 

τῷ αἰτῆσαι) αἰτήσας 111. κα τὰ (ργΐπηο : παεῖ πγᾶηι τος. 18.} 19, 64» 
τοϑ. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. Αση). 1. Απῃ. Εὰ. 5αν. ἵνα αἰτήσῃ Οεοτρ. παρὼ 
τῷ πατρὸς αὐτῆς] τὸν τατέρα αὐτῆς Οδογρ. αὐτῆς] αὐτῆς Ατῇι. 1. 
Ἀπ. Εά. ϑδίαν. ἀγρόν] Ἑ καὶ ἐπεισὲν αὐην Γοϑονιηλ τὸ αἰτησαὶ 

παρα τε ὥατρος αὐΐης αγρον 84. Ῥγαιηϊτ, τὸν τοϑ. (οπηρί. ΑἸεχ. 
καὶ ἐγόγίυφε---ἐκδίδοσαί με] καὶ ἐγογίυσεν ἐπανὼω απὸ τα ὑποζυγειᾷ 
εἰς γὴν νοτου ἐχδιδωκας με ς8. ἐγόγ[υξε] ἐγογίυζεν ἔπανω τε νπο- 
ζυγιε τ ι (» 64, τοϑ, 128. ΑἸά. ΑΙεχ., - αὐτὴ Οεοτς. καὶ ἔκ- 
ραξζεν ὠπὸ τῷ ὑποζυγίε]} ἐπάνω τῇ νποζυγιου καὶ ἐχραΐζεν 18. ἐπάνω 
τε ὑποζυγια αὶ ἐκραζεν πὸ τῇ υποζυγιου τς. αἴο τοῦ ὑποζυγίου 
καὶ ἐχραξεν ' ς 4) 59. “ἢς, ηἰῇ ἐκραζεν, 118. ἐπάνω τῷ ὑποξυγίᾳ 
Οομρὶ. ἑφομένη ἐπὶ τοῦ ῦ ὑποζυγίου καὶ ἔκραξεν ἐ ἐχὶ τῷ ἡ ὑποζυγία δῖαν. 
Οἴτορ. (ἑζομένη) ἐπὶ τῷ ὑποζυγίου καὶ ἔκραξεν οπὸ τῇ ὑποζυγίου 

δῖαν. Μοίᾳ.Ύ ἔχραζεν] ἐκραζεν 11, 43, γό, 121, 216. ΑΙεχ. ὄἄπὸ 
18] ἐπάνω τοῦ 30. (τππατγ. 8ς.) ἄνω τὰ Οέεογρ. 
 ἐκεῖϑεν καὶ λέγει Ατπη. 1. Ἄττῃ. Ἐά. 

με] α Οοπιρί. γῆν νότε] γῆν νότειαν ϑἷαν. ἢς ἸηΐτΆ. 
ἐχϑεδωσαι το. εχϑδέδοσε (ῆς ἱπτΔ) τοό. 
Ατὰ. 1. Αγ. Ἑά. Χαλεῦ] Χαδελ 18. 
με Θεοῖς. τί σοι ἐξί 5ῖλν. σοι] εν σοι ζ9. 
ΧΟ , Τοῖυηπι σοπιπηᾶ 7ς. Καὶ εἶπεν] καὶ λέγει Ατπι. Σ. 
Ατπι. Ἐά. ᾿Ασχὰ] Ασχαν ς4) 1οϑ, 118. Τπεοάογεῖ, ἴῃ 7υἀ. Ο.. τ᾿ 
Δὸς δή μοι} δος μοι δὴ Χ, ΧΙνϊ τού, 134. κ δὴ 19, 30, ζ4, ς6, 63, 
6, τοβ. ΑΙεχ. Αγῃῃ. 1. Αστη, ΕΔ, Οἴδογρ. αν... καὶ δώσεις] δός 
Ὑμεοάοτεῖ. ἶρο. οἷ. α καὶ Οεογρ. καὶ λύσεις μοι λύτρωσιν ὕδα- 
τος] μοὶ δώσης καὶ λύτρωσιν ὕδαΐος δῖαν. Οἴτορ. εἰ ἤς, πίῃ. δώσης 
μοι, ϑίαν. Μοίᾳ. δώσεις] δώσης Οὐοτηρί. λύτρωσιν] τὴν λύτρω- 
σιν Απῃ. 1. Αγ. Εαὰ. λύτρωσιν ὕδατος} γεαεσηρέίοπενι αφια' 

Αυρ. λύτρωσιν ὕδατος" καὶ ἔδωκεν) λυτρωσιν μέϊεωρων" καὶ 
λυτρωσιν ταπεινων' καὶ εδωκεν τό. Χαλεδ] Χαξελ 18. ῆς,. πῃ 
ςΟΠ1. 20. κα]ὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς] κα τό, ς8. (οπιρὶ., ᾿ λύτρω- 

σιν ὉΪ5) τὴν λυτρωσιν ΑἸεχ. Απῃ. 1. Απῃ. ΕΜ, λύτρ. μετεώρ. καὶ 

λύτρ. ταπειν.} τὴν Γολγωθ᾽ ανω καὶ τὴν Γολγωϑ καΐω πιᾶγρ. ὃς. τσ 
ἀενιρίϊομοηε ἐχοείογμπι, εἰ γεάονιρηίομεηι ἐπρπεϊίασα ΔῸρ. μετεώρων] 

μέϊαιωρων ς9. ταπεινῶν) τ τὴν Γαλααδ τὴν ἀνω, τὴν Γαλααᾷ 
τὴν καΐω τ18, 

Ο ΧΥΊῚ. Καὶ οἱ] και γε οἱ 75. οἱ δὲ δῖαν. Οἶτος. - 1οϑὺρ] 
Ιωαξ 111. Ιωδα ΧΙ, τς, 29, 54, 48, ς9, 64, 71, 75. 84, τού, τοϑ, 

34, ὙΒεοάοτεῖ. ἴῃ 7, Ως τ. ὥς, ἴῃ οἰιαταέξ. πηΐπογε, Αἰεχ. Ιωϑὼρ 
τό. Ορπιρὶ. Μωαῦ 19. Ιωδαε (ςό. ουπὶ επιεπά. Ιωξαξ.) 63. Ιοξαῷ 

ὑποζυγί} 

ἐχδεδοσαι] 
"4 3. “Ὁ , 1 ὦ» 
εἰπὲν αὐτῇ] λέγει αὐτῇ 

Τί ἐςί σοι] τί αἰτεῖς 

πῖαρ. ὃς. Αστῃ. 1. Ἀπ. Εά. Ιωμαᾷ τ18. Ιω... ἰοςσιι9 ετδῇιβ; ἐπιθη- 
ἀας. Ιωϑὼω 121. Ιοϑὼρ 131) 200. (δῖ. Νίσ. ᾿Ιωξὰϑ' ΑἸ4. α 8ῖαν. 
Οἴἶτορ. ᾿ἴωθορ ϑῖαν. Μοίᾳ. Κιναΐς} Κεναις 9, 64. Κειναια 
64, τοϑ. Κινναμε 23). τῷ γαμβρδ} α τὰ (ργίπι. μαθεῖ πηδῶν τεσ. 

16, 18.) 44, 4. 63, 76, 77. ὃς» τού, 128, 131) 144. 236, 23). (δῖ, 
Νῖς. ψενθέρε 19, 29, 30) 58, 64) 75, (πιᾶγρ. ὃς.) 1ο8, 118, 121; 
134. Οομρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. 71. γαμξρξ) πένϑερε τς. γαμ- 
δρᾷ Μωυσῇ] γαμᾷρου Μωυσέως 11. τπεένϑερα Μωυσεως ΧΙ, 29, 84. 
τενϑερᾷ Μωση ς4) 128. τρενϑερε Μωυσεος τιοό. Μωυσῃ] Μωυ- 
σεως Χ, τό, 44) ξ3; 58, γύ, 57, 82, 8ς, 121) 131) 1347 144) 236, 

πόλεως} ῥγαβιλῖῖ. τῆς ΧΙ, 18, 29, 30, ς4) ς8, 

63, 64, 7ς9 τού, 1οϑ, 121, 128, 134. Οὐμρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ, πόλεων 
τό, 44) ς2, τό, ΣᾺ 131) 1447 309, 236. (αἴ. Νῖς. φοινίκων} φυ- 
ψικὼν 73. μετὰ τῶν υἱῶν} τρος τες υμις ΧΙ, τς, 18, 10, 29, 30, 

Ἑΐς γὴν νότου ἐκδέδοσαί 



᾿ Ν ν 

αεογρς. 51Ἂν. Μοίᾳ. 

ΡΠ ἃ. 

ἐπὶ χαταξάσεως ᾿Αραδι καὶ χατῴκησαν μετὰ τϑ λαβ, Καὶ ἐπορεύθη μοι μετὰ Σέμειν τοῦ 
άδελφξ αὐτῇ, χαὶ ἔκοψε τὸν Χαναναῖον τὸν χατοιχᾶντᾶ Σρφεν, χαὶ ἐξωλό ἐευσαν εἸλ αὶ 
ἐχάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πσύλεως ᾿Ανάϑεμα. Καὶ θκ ἐκληρονόμησεν, Ιόδὰς τὴν Γάζαν ὐν τὰ ὅρια 
αὐτῆς, δὲ τὴν ᾿Ασχάλωνα ἐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς, χαὶ ἀο τ εν μοι ἐδ τὰ ὅρια αὐτῆς, τὴν Αᾧ- 
τον δδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς... Καὶ ἦν Κύριος. μετὰ ὑπο: καὶ ἐκληρονόμησε τὸ ὅρος, ὅτι οὐκ 
ἠδυνάσϑησαν ἐξολοθρεῦσαι τὰς χατοικᾶντας τὴν χοιλᾶδα, ὅτι Ῥηχαξ διεςείλατο αὐτοῖς. Καὶ 
ἔδωχαν τῷ Χάλεξ τὴν Χεξρῶν, χαϑὼς ἐλάλησε Μωυσῆς" καὶ ἐκληρογόμησεν ἐχεῖϑεν τὰς τρεῖς 

Τὰ 

τὰ γς, 8, 4, 71, δῦ; 84, [ππλτύ. Βς.) τοῦ, τοϑ, ττϑ, 121) τῶ, 
134, 200. Οομηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Αγη). 1. Ασῃ. Εά. δῖαν. Μοίη. εἰς 
τὴν ἔρημον--᾿ Αραδ] εἰς τὴν ἐρῆμον Ιαδὰ τὴν εσαν εν τω νόϊω ἐπὶ καῖα- 
δασέως Αραδ το, τοϑ. Οοπηρὶ. Αἴεχ. τὴν ὅσαν] ἣ ἐγιν Χ, ΧΙ, 
20. 55, 71,121. ΑἸά, Αγπὶ, τ. πῃ, Ἐά. Θθοσρ. ἐν τῷ νότῳ] εν 
γόω γι. κ 128. νότῳ] α 29. νωΐω ᾽ς. ᾿Ιάδα 257] α τς, 18, 
54, 58, ζο, 64, )ς, 84. τού; 128, 134. ΑἸΑ. δίαν. Οὗτος. ἥ ἐς.» 
α ΧΙ, τς, 18, 20» ς4, 555) 64, 71) 7ς) 847) τοῦ, 118, 121) 128, 1324. 
ΑἸΑ. Αγπι, 1. Ατπ). Ἐ4. Θεογρ. δίαν. ἐκὶ καϊαξάσεως] ἐπι καῖα- 
ὅασε )ς. τρὸς καΐχθασιν δίαν. Μοίᾳ. ᾿Αρῶδ] Αρεδ (64. τηατρ. 
Αραδ') ΑἸά. 8:ν. ᾿Αρεδὲδ Θεοῦρ. καὶ κατῴκησαν] ΡΓδοΠΊ. καὶ 
ἐπορεύθησαν Χ, ΧΙν, τς, τό, 1τ8, 29, 30, 44. ζ2, 53) ςς, τό, 63, 64, 
717 γ6, 77, 84, 8ὲ, τού, 118, 121) 128, 131) 134) 144, 236, 237. 
ΑΙα. Ολτ, Νὶς, Απῃ. τ. διαν. ργβιηἶτ, χαὶ ἐπορευϑὴ 10, τοϑ. ᾽ λ 

ὟΝ ’ ’ ΟὐμΡ]. καὶ ἐπορεύθη, καὶ καϊῴκησεν ΑΙεχ. καὶ ἐπορεύϑησαν καΐῳ- 
χησαν Απῃ. Κα, καὶ ἐπορεύϑησαν καὶ καϊῴκησαν ἐκεῖνοι ΟΘεογρ. 
μετὰ τῷ λαξ] παρὰ τῷ λαῷ Ατῇη. 1. Ατηγ. Εά, λα8]) Αμα- 
ληκ τῷ,.30,).44, ζ2, ς3) γό, 77. 85.) 131) 144, 200, 236, 237. (κϊ. ΝΙΊς. 
ΧΙ]. Καὶ ἐπορεύϑη---αὐτῷ, καὶ] αὶ συηι ἰπιετπηεά 118, ἀἶδελ- ΦῈ αὐτῷ} ἀδελφὰ αὐτῷ Ατηι, τ. Αὐτη. Ἐά. Οεογρ. ϑίαν. ἔκοψε] ἐπαΐαξε Χ, ΧΙ, 20,30, ςς, ς8, 71, 121. ΑΙ4. 5]αν. Μοίᾳ. επαΐαξαν 15) 18, 10, (45) 0, 64, 75. 84, τού, τοϑ, 118, 128, 134. (οηη. ΑΙἸεχ. Αππη. τς δἰ χα. Ασα. Ἐά, ἐκοψαν ξ3. Οοφ4ά. Ατην. υδτιοσ: τὸν κατοικᾶντα] ὃς καϊοικῶν ἣν Οεοῦρ. κα τὸν Οοἀά, Αγ. αιυδιιοτὶ Σεφὶ 9] Σεφὲχ 1], 82, τοϑ. Σεφερ 111. ῥγωγηϊτ, εν ας, 18, ς8, 64. ΑΙ4. 8ιαν.. Σαφεκ τό, 44, 2, ξ3, γ6, 77, 8ς, 131) 1445) 236, 237. (δὲ, Νίς, Ἐφεέϑ' 30, ςό, 63, 71. Σαφὰν κ4, γς,84, τοῦ, 118, 134. Σαφα ξ9. ἔν ̓ Απὲϑ' Ατη. 1. δἰ φυς, Αὐτῷ, Ἐά. ἐν Σεπὲϑ Οεογρ. ᾿Ιεπὶϑ Οοάά, Ατπι. φιαίιογσ. καὶ ἐξωλόϑρευσαν] και ἀνεϑεμαῇισαν αὐΐην καὶ εξωλοϑρευσαν Χ, 18,.30, ς2, ςς, ςό, «8, ς9, ὅ4, γό, 5), 108, 121, 1.44, 209, 236, 237. (οηνρὶ. ΑἸΑ. (δε. Νίς. ἔς, πἰῆ ἐξω- λεϑρευσαν, ΧῚ, 20, 134. ἢς, πἰῇ ἐξολοϑρευσαν, τ ζγ 16. χαιλανεϑε.- ματησαν αὐΐην καὶ ἐξολοϑρευσαν το. καὶ αἀναϑεμοῆισαν αὐτὴν χαὶ ἐξολοϑρευσαν 44. ς. ἔς, πῇ ἐξωλοϑρευσαν, 84. αναϑεμαΐησαν αυ- Ἴ7Υ Χο ἐξωλεϑρευσαν 63. Ργφυηϊτ, καὶ ἀνεδεμαῆισεν αὐτον 71. Ρζ-- τηῖεῖ. χαὶ ἀνεϑέματισεν οὐήην Βς. ργατηϊ, καὶ ανεϑεματισαν τοῦ. και ἀνεϑδεματησεν αὐΐην καὶ ἐξολοϑρευσαν.181. καὶ ἀνεϑεμάτισαν αὐ. τὴν] καὶ ἐξωλέϑρευσαν ΑἸοχ. ἐξωλόϑρευσαν] ἐξωλεϑρευσαν Τοτ. ὩΣ ἸΏ {ὈΡΘΠογί τι ΠΠὈγῖ5 οἸΙΠῚ ὁ ΠῸΡΓᾺ ε, 1]. ἀνεδεματισαν 118. ἄνε- τεμαϑίσαν τα8. αὐτὲς] αὐην 18). 18, 10,29, 30; ςς, τό, ς8, ς0; 63, 64, 71) )ς, 84, τοβ, 118, 121) 128, 134. Οουρ!. ΑΙά. ΑἸεχ: ἍἌπη. τ. Ασηγ. ἘΔ. Οθογσ. δ[δν... ἐκάλεσε) ἐκαλεσαν ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 209, 445) 53, 54) ςς, ςό, (8, ςο, 63, 64, 71, 75} 76, 84, 8εῖ τού, τοϑ, τιϑ, 121, 128, 134) 144, 237. Οοερὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Δυτ). σ.ὄ Αἴτῃ. Εὰ.: δῖαν. τῆς πόλεω;] τα τοπᾶ ςς. τῇ πόλει 5δῖλνλα "Ανα. ὅ:μα) ἐξολεϑρευσις, ΧΙ, 29. Αἴεχ. ἐξολοϑρευσις τς, 18, 19) ξ4) ςξ, ὅν, γ1,. )ς, 84, (ππαγρ. 8ς.)} τού, 118, 121, 128,.134. (ογηρ!. ΑΙά. Αγ. τὶ Αστῃ. Εα. Οεογρ. δῖαν. εξωλοθρευσις ἐ9.᾿ ολοϑρευσις τοβ, τὴν τολιν (ἴῃ ΓΊΔΥΓΡ. ΤηΔηϊ γε.) 1.44. ᾿ : κου ἈὙ11. Καὶ οὐκ] α εκ 29. Οοπιρῖ. ΑἸά, Αγ. Ἑά. δῖαν. Μοίῃ: βαθεῖ ἐκ ποῖς που, Αἰεχ. καὶ μέϊὰ ταῦτα Οεοῦρ. μετὰ τὰἀῦτα δίαν. Οἴτορ. ᾿ ἐκ] εγαίαπη ἐς δὴ ββίξπι ῆβηῃ τοῦ, - ἐκ ἐχληρο. γόμησεν7 χεκληρονομῆσ ἐν το... ἐκληρονόμησεν] ἔλαξεν δἷαν. ΓΑ δας] , Θεοῖς. τὴν Γάζαν] ἔϑγη (ὰ ππᾶτρ. υἐ Εά,) Ατη. Εά. εὐδὲ τὰ ὅριῶ 13} καὶ τὸ ὁριον. ξ ς, τού, το, 1.1, καὶ χοὸ ορειον ᾽ς. εδὲ τὸ οριον τπᾶτρ. ὃς. χαὶ ὅρια Οοἰά, ᾿Αἴτη. οὗἷο, καὶ τὰ ὕρια καὶ τῷ κύκλῳ ϑίαν. Οἰΐξτορ. ἐδὲ τὰ ὅρια ἴεγ]. εδὲ τὸ οριον ΧῚ, και" Το οριον ας, 18, 40, ς4, ξο, 64, γι, 84, 118, 128, 134. ΑΙά. ΑἸεχ. αν  ποηι “Δὰρ,' καὶ ὅρια Ατπ,. τ. Αστω, Ἑά. ἐδὲ τὰ δριατ--αὐτῆς υἱς.] και Τὸν ὁρίον αὐτῆς χαὶ τὴν Αχκα- ἐὼν χῶι τὰ οριᾷ αὐΐης χαὶ τὴν Αζωτον: καὶ χὰ περισποριχ αντῆς 

1. καὶ τὸ ὅριον αὐτῆς, καὶ τὴν ᾿Ακκαρὼν, καὶ. τὺ ὕδιον αὐτῆς, καὶ 
τὴν ΓΑζωτον καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς ΟοπΡΙ. ὅρια 1] ορεία 
(ε ἰῃ μος ἰοςο ροῆεα ἀεϊεῖιπι, υαγην 5 ΡΓῸ , ΡαΠΠΠῚ {οτϊδίταγ ε)} 11, 
ἐδὲ τὴν] καὶ τὴν 84. ἐδὲ τὴν ᾿Ασκάλωνα] καὶ τὴν Ασκαλωγα ἢ ὃ; 18, 29, ς4», 59, 64, γ1, 7ς, 84, τού, τι8, 128, 134. Α]ά. ΑΙεχ. κ»ψδὲ 
Ὑὴν Ασχαλώνα «8. χα 108, 121. καὶ τὴν ᾿Ασχαλὼν Αγπγ. σ, Απη. 
Ἕά. Οεογρ. 851αν. Μοίᾳ. καὶ τὴν ᾿Ασκαλὸν 5ϊαν. Οἰἶγόρ. δὲ 
τὴν ᾿Ασκάλωνα---ὅρια αὐτῆς 35] Δ ΟἸΠῚ 1Πιεγπηδά, ξό, 6. τὴν 
᾿Ασκάλ. εἐδὲ τ. ὅρ. αὐτῆς] 3.0. ἐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς ἃ], 75, τού, 
108, 121. καὶ τὰ τοερισπόρια αὐτῆς Οϑοῦρ. καὶ τὰ κύκλῳ αὐτῆς 
σαν. Οἰἶγορ. καὶ. τὰ ὑρια αὐτῆς ϑ8ϊαν. Μοῖ. καὶ τὴν] (δὲ τὴν 
ΤΠ, τό, 44, ζῶ, ς3, ς8, 8ς, 237. καὶ δὲ τὴν 77: καὶ τὴν ᾽᾿Ακκα- 
ρὼν---ὐτῆς 297 Χ οὔτ ἱπῖογτηδά. 236. (δι. Νίς. καὶ τὴν ᾿Ακκα- 
ρὼν---αὐτῆς 8,7 τὴν Αζωτον παὃδὲ τὰ Ὡερισπορια αὐΐης, κδὲ τὴν Ἀκκα- 
ρων, δὲ τὰ ορια ανυτὴς 30. ᾿Ακχαρῶν] Αὐκαρων 54- Ακχαρὼ ς9. 
᾿Ἄχκαρον 118. ᾿Αχαρῶν ΑἸ4, Οεοτρ. ᾿Ακαρὸν ϑ5αν. Οἴοῤ. ἰδὲ 
τὸ 3] και τὰ ᾽ς. ϑιαν. ἰδὲ τὰ ὅδια 391 καὶ τὸ ὀριον ςξ, τοϑ, Ἴ21.. α τού. καὶ ὅρια Οἴξογρ. αὐτὴς] αὐΐων ᾽ς. τὴν "Αζω-Ἅ 
τον} Ἔδὲ τὴν Αζωτον ΠῚ, τό, 44, 52, ς3,) κό, ς8, 63, γό, 82, 8ς, 121. 144, 200, 236, 237. (αἴ. Νῖς, μ(ϑὲ τὴν Αδοτὸν 77. τὴν "Αφωτον ἐδὲ τὰ} καὶ τὴν Αζωτον και τὰ ΧΙ, 18). 18, 20, ς4) 64, γι, )ς, τοῦ, Ἴοϑ, 118, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. 5[αν. Μοίᾳ. χαι τὴν Αζω- 
τὸν χᾶι τὸ ξξ.' α΄ τὸ. δἰ Αἰξοίαπτι οἱ Αὐρ. καὶ τὴν ᾿Αζὸτ, καὶ 
τὰ Οδογρ. καὶ τὴν "Αξαῖον καὶ τὰ ϑῖαν. Οἴτονσ. ἐδὲ τὸ υ1:.} 
και τὰ 84. καὶ Αἴτῃ. Σ. Ἄτην ἘΜ. περισπόρια] ορια ς3, ξῳ, 82. 
{144. ἴῃ πῆδγρ. Βαθεῖ περισπορια.) οριον ςς. ὀρεία ἧς. παρασπορια 
(αϊ. Νίς. - περισπόρια αὐτῆς] α “9. ορια αὐῇα 77. τοερισπορια 
αὐΐων τοῦ. αιἰϊαεεπεία οἴω: Αὐρ. 
ΟΧΙΧ, ἥν Κύριος] Ὑτ. ΑἸεχ. καὶ ἐχκληρονόμησε τὸ ὅρος] α 7ς. 

καὶ ἔλαξε τὸ ὅρος 5ϊαν." ἐκληρονόμησε! ηδυνηϑησὰν 44. ὅτι 
οὐκ} διοτι 5κ τῶτ. ΑἹά, ηδυνάσϑησαν)] ἡδυνηϑησαν τό, 44, ς3, 
76, (δς, ἴῃ πγαῦρ. καὶ εκ ἐχληρονομῆσαν.} 111, 144, 260, 236, 237. 
(δῖ. Νῖίς. εδυνατο ς4,) τοῦ, 134. ΤὨεοάοτεῖ. ἴῃ Τυὰ. Ω. 1. εδυ- 
νασϑησαν τ8. οιδυναῦἼο. )ς. ᾿ἡδυνητήσαν (υϊ νἹάοτιτ) )7. ηϑυνχῖο 
84. ἠδυνάσθησαν ἐξολυϑρεῦσα!] ηδυναδϑῃ Χληρονομησαι Χ]. ηδὺ- 
νᾶτο χληρονομῆσαι τς, 18, ζτο, 64, 128. εϑυτὸ Χληρονομῆσαι 10. εἐδυνατο κληρονομῆσαι τοϑ. (Ὀπιρ]. ΑἸεκ. πομ 2ο μη ἠκενεάμαγο Αὐς.  ὠ ἐξολοθρεῦσαι] Ἀληρονύμησαι εἰς 29. χ 
71) 118, τας, ΑἸά. ὙΓΒεοάογεί; ἴῃ 74, Ο. 1. 
καΐοικᾶς ΑΥπῚ. 1. Ατπη. Εά, τὴν χοιλαδα} ἵπ υαἱῖε Αὐρ. τῶν κοιλάδων ΑΥΠῚ. 1: Αγ. Ἑὰά. ἐν τῇ κοιλάδι 8αν. ὅτι Ῥηχὰξ διεςείλ. αὐτοῖς] φπονϊαπὶ Βοιλαῦ δ ΙΝ, εἰς, εἰ ΠΑΓΡΩΣ εὐαπί εἰς “τοί Αυρὲ - Ῥηχαξ] Ριχὰδ τό, γό. ΑΙά4. Ολὲ. Νῖς; Ριχαυ ξ9, 71. Ὁ Θοπιρί: Ῥεχαδ' Ὅεορ. ὀ ἀἢδιεγείλατο] διαφειλαῖο 8. αὐ. τοῖς] αὐΐην 1Π|, το, τοϑ. -Ἐ χαι ἀρμαῖα σιδηρὰ ἀυῖοις ΧΙ, 36, ς5, 53» 55) 56, ς8, 63, γό, γγ, 8ς, 118, 121 128, 236, 23). Οστηρί, ΑΙ4. ἤς; πΙῆ καὶ τὰ αρμαῖα, 18, Ζο0. Οαε' ΝΊς. αὐυτας" κά! ἀῤμαῖα σιδηρα αὐΐοις τό,; 44. Ἔ και αρμαΐα σιδηρα ἣν αὐτοις 29, 82, 8... Ἰού, 134. Οεογρ.. αὐΐης (ς πὶ οι ἴΡγὰ ης) και αρμαα σιδιρα αὐτῆς ἢ ς. Ἔ καὶ ἅρμαΐα σιδηρὰ ἥπαν. αὐτοῖς ΑΥπι, τ. 

Μοίᾳ. αὐτὴν καὶ ὥρμαῖα σιδηρὰ εἶχε δ[αν. Οἴτορ. 

Ν “ Ν τὸς κατοικϑυ]ας ] τς 

" Σ τῶν υἱῶν 1ᾷ ἰς τὴν ἔ ν τὴν ἔσαν ἐν τῷ γότω Ἰδδχ ἢ ἐς!ν ἐκ πόλεως τῶν φοινίχων μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ιδδα εἰς τὴν ἔρημον τὴν ὃ ῷ γότι  ἥ ἐ 

Ἀληρονομῃῆσαι ςς, 

Αγῃχ. Εά. 8᾽δν,. 

ΚΕΦΙΙ 

17. 

18. 

10. 

20. 

τ΄ 

ΧΧ, ἔϑωκαν] εἐδωχεν ΗΣ, το, ς8. 82, 84, τού, τοϑ, (τφτ, υἱ νὶάε- ᾿ Ὧιγ.} 1342. τῷ Χάλεβ τὴν Χεδρῶλ) τὴ Χαλὲεξ τῇ “Χεδρων τό. χαϑὼς] καϑα 18, ς3, γ)ς, 128. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καϑ' ἃ 4. Μωυ- σης] Μωσης 11, 128. καὶ ἐκληρονόμησεν--- Ἐνάκ] καὶ ἐξηρέν ἐκειϑὲν τες Τρεῖς υἱὲς Ενακ ς8, ῇς, οὔπη ἐκεῖ ῥτὸ ἐχεῖϑεν, ΟΟπΡΡΙ. [καὶ ἐπλὴρ νόμησεν ἔκεῖϑεν τὰς τρεῖς πόλεις, καὶ ἐξῆρεν ἐκεῖϑεν τὲς τρεῖ; νιὸς Ἑνακ. ΑἸΟΧ. ἐκληρονόμησεν ἐκληρονόμησαν ξ9.. ἵηαγρ. ὃς. ᾿ἐχεῖϑεν] ἐχεῖ 8[αν. '“ὍΜοίᾳ. τὰς τρεῖς [κα τὰς Χ, ΧΙ. τ2τ. υξ ν]ἀεῖιτ.) Αγηγ; τ. Ατγπι, Ἑὰ. τῶν υἱῶν Ἐνακ] καὶ εξηρεύ. ἔχε. τὸς τρεῖς υἱὲς Ἐγακχ το. ἔς, Ππείτρεις, το, Ἔνακ] - καὶ εξηρεν. ἐκοιϑὲν τας τρεῖς νιὰς ἔγνουςς ΧΙ], ες, τό, 18, 20, 30, 44, 52, 34, 

ῳχοδομησ εὖ 



ες 
27. 

ΚΡρΡ,ι. ΤΞΑ 1. 

πόλεις τῶν υἱὼν Ἔναχ. - Καὶ τὸν Ἰεδσαῖον τὸν χατοιχϑντα ἐν Ἱερεσαλὴμ οὐχ ἐκληρονόμησαν οἱ οἱ 

υἱοὶ Βενιαμίν" χαὶ χατῴχησεν ὁ ̓ Ιεξσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν ἐν Ἱεραεσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης. Καὶ ἀνέξησαν οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ χαΐ γε αὐτοὶ εἰς Βαιϑήλ' χαὶ ΚΟριος ἣν μετ᾽ αὐτῶν. 

. Καὶ ὐρ ονώλ. χαὶ κατεσχέψαντο Βαιϑήλ᾽ τὸ δὲ ὁ ὄνομα τῆς πόλεως ἦν ἔμπροσϑεν Λεζά, 
Καὶ εἶδον οἱ φυλάσσοντες, καὶ ἰδὲ ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐχ τῆς πσόλεως, χαὶ ἔλαξον αὐτόν" χαὶ εἶπον 

93 .“ ρ ς ν᾿ “ ’ ἊΝ » ΄- »’ Ὰ, » 

αὐτῷ, Δεῖζον ὑμῖν τῆς ππόλεως τὴν εἴσοδον, χαὶ “ποιήσομεν μετὰ σὰ ελεος. Καὶ ἐδειζεν αὐτοῖς 
“. 2» ρ ’ὕ "-»»" 7 Ν ’ 2 ΄ ς χά Ν Ὡ»ν " Ἂς 

τὴν εἰσοδὸν τῆς πόλεως" χαὶ ἐπάταξαν τὴν “πόλιν ἐν φόματι ῥομφαίας: τὸν δὲ ἄνδρα χαὶ τὴν 

συγγένειαν αὐτῷ ἐξαπέςειλαν. Καὶ ἐπορεύνη ὁ ὸ ἀνὴρ εἰς γῆν ΧετΊίν" χαὶ ὠχοδό ὅμησεν ἐχεῖ “πόλιν, 

χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Λεζά" τῶτο ὄνομα αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ οὐχ ἐξῆρε 

Μανασσῆ τὴν Βαιϑσᾶν, ἢ ἐς! Σχυϑὼν πόλις, δδὲ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς ἐδὲ τὰ “περίοικα αὐτῆς, 

δὲ τὴν Θαγὰχ δδὲ τὰς συγατέρας αὐτῆς, δὲ τὸς χατοιχδντας Δὼρ ἐδὲ τὰς νυγατέρας αὐτῆς, 

ςς, (ςύ, πιᾶγρ. εχ ἐπιεπὰ.) ς9, 63, 64, 71) 74» 76, 77ν 845 84, τού, 
118, 1212) 131) 134. 144) 200, 2326. ΑΪά. (δῖ. Νῖς. Ατγην τ᾿. Ασπη. 

Ἑά. ΘΟ οτρ. δῖαν. -Ἐ εαάδπι, ΠΙΠ εἐζηραν, 128. -Ἐ εἰ αὐβωϊ ἱπέε ἱστὸς 
Πιιος Ἐπαεὰ Αυρ. 

ΧΧΙ. Καὶ τὸ} ̓ Αλλὰ τὸν ϑ8[αν. Οἴτοσ. Ἰεξεσαῖον] Ἶεξο- 

σαῖον Θεογρ. τὸν κατοικδν].} ὃς κατοιχῶν ἦν Οεογς. ἐν Ἱερε- 
σαλὴμ, 137 α (ρηπιο : Βαδεὶ πιᾶπιὶ τες. 18.) 128. 
λὲν 63, 645 τοϑ. Ὁοπιρ!. ἐν Ἰερέσαλεμ Ατηι. Ἐά, (Οφοτς. ἢς ἸηΐτΆ.) 
οὐκ ἐκληρονόμ.7 ἴῃ πηᾶγρ. οὐκ ἐξῆραν, ηυξε εἰξ Ἰεδιῖο Ψυΐραῖα:. Ατηι. 
Ἑά. ἐκληρονόμησαν] εἐζηραν τς») 16, 18, 10») 30, 44) 52, ς8, 64, 
η6, 7γ7ν (τλατρ. 8ς.) τοϑ, 128, 209, 236, 237. Οοηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 
Ολι. Νίς. δῖαν. εζωλοθρευσαν ς4. εζολοϑρευσαν ἢς. οἱ υἱοὶ] 
αϑι 77. τοό. βενιαμὶν 13] Ισραηλ τό. Βενιαμειν (ῇς ἴῃ.) ΑἹά. 
Βενιαμεν (ῆς ἱπτα) Οεοτν. καὶ κατῴχησεν --Βενιαμὶν 2] κ οὔτα 
ἰηϊεττηςεά. 237. ὁ Ἰεδεσαῖος] α ὁ τού. μετὰ τῶν] μέα τὸν 
)ς. ἐν Ἱερεσαλὴμ 29] α ς4,) ς9, 75- Αττ). 1. Ατπι. Εἀ. ϑίαν. 
Μοΐ. μαδεῖ ἴῃ ομαγαίξ. πυΐποτς ΑἸδχ. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης] 
ἕως σήμερον Ατπι. τ. Ατπι. Εἀ. ἕως ταύτης τῆς ἡμέρας 5ῖαν. ὠχκε 
αὐ ἠοάϊεγπωνι ἀΐεπι Αὐρ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ὠνίθησαν---Βαιϑήλ'᾽ και περιεσευϑησαν οἰκὸς Ιωσηῷ 
Βαιϑηλ. και κατεσκεψανο οἐ νιοι Ιωσηφ τὴν Βαιϑηλ. και χαΐεσκοπη- 
σαν οἱ νιοι Ἰωσηῷ τὴν Βαιϑηλ. τηδζρ. ὃς. ἀνέξησαν]) ἀνεξοησαν γι. 
Ἰωσὴφ] Ἰωσὴπ Ατηι. 1. Απῃ. Ἐά, εἰς Βεϑλὲμ Θεοῦ.  ἸΙωσὴφ--- 

Βαιϑήλ] Ισραηλ καῖα Βαιϑηλ τοῦ. χκαΐ γε] κα γε 7ς. Ατγα. 1. 

Ἄγ. Εά. Θεοῦ. δῖαν. αὐτοὶ] αὐΐοις 18. ῥγεαταϊτί. καὶ το, 118. 
εἰς Βαι3γλ] εν Βαιϑηλ Ευΐεῦ. ἴοπῃ. 1ϊ. ,68. Βαιϑήλ] Βεϑηλ 44, 
59. Απη. 1. Απτῇ. ΕΔ. δ᾽1ν. Βεϑιλ ΘΟ ογρ. καὶ Κύριος ἦν μετ᾽ 
αὐτῶν] καὶ Ιαδας μετ᾽ αὐων το, 54. 59, 755) 84, το, 134. ΑἸεχ. 
Ἑυΐζοῦ. ἰος. εἰἶξ. Δ ιοό. Κύριος ἦν] ΤΥ. 44, 6. 82. Ἰἰέδας ἢ ἥν ς8. 
(πιαγρ. 8ς.) αὶ ἥν Οοπιρί. Ατπι. 1. Ασα. Ἐὰ. 

᾿ς ΧΧΠῚ, Καὶ τπαρενέξαλον] α δῖαν. Οἴτορ. καὶ παρενέθαλον 
“- Βαι9ηλ] α' εἰμὴ ἰηϊοσπιθά. τοῦ. καὶ πιαρενέδαλεν οὗ οἴκος Ἰσραὴλ ἐ “ 

Βεϑηλ. Αγη). 1. ὥς, εἰ ὁ οἶκος», Αγ. ἘΔ. καὶ παρενέδαλον οἱ 
υἱοὶ Βενιαμὲν ἐ ἐν Βεϑέλ Οδοῦρ. καὶ παρενέδαλον καὶ συνεσχέψαντο 
(οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ) Βεθηλ δῖαν. Μοίᾳ. ταρενέθαλον) ἘΞ θΙΡΑλη 18, 

128. -ἢ οἶκος Ἰσραηλ καΐα Βαιϑηλ πΊαγρ. αἱ. 1. ὃς. τ καὶ κατ- 
ἐσκέψαν)ο Βαι3ηλ] οἰκος Ισραηλ καῖα Βαιϑηλ ΧΙ, τς, 18, 19, 64) 71, 
108, 1219) 128. (οιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ὥς, πἰῇ εἰς Βαιϑηλ, ςς. χαὶ 

χατεχοψαν τὸν Βαιϑηλ᾽ τό, ς3. οἱ νἱοι Ισραηλ καΐα Βαιϑὴηλ 20, 84) 
118, 134. καὶ καεσκαψαν τὴν Βεθηλ 44. οἱ υιοι ἰωσηφ καῖα Βαιϑηλ 

54. ἢς, πἰῇ Βεϑηλ, 75. οἰκὸς Ισραηλ καῖα Βαιϑηλ καὶ κα]εσκεψανῖο 
αὐτὴν ςΞ8. οἱ υἱοι Ισραηλ καΐα υεϑιηλ (Π) ς9. καὶ κα]εσκαψαν το 

Βαιϑηλ γύό, γ). καὶ καϊεκοψψαν οἱ νἱοι Ἰωσηῷ τὴν Βαιϑηλ τηάγρ. ὃς. 

καὶ κατεσκέψαν]ο οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ Βεϑήλ ϑῖαν. ΟἷἶτογΣ. κατεσκέψα!]ο] 
κατισχαψαῦο 2, 236. κατέσκαψαν 131,14. Βαιϑήλ] τὸ Βαι- 
ΘΛ 131. Τὸν ΒαιϑῊλ 144. τὸ δὲ ὄνομα] καὶ ὄνομα Αττι. τ. 
Ἀπ. Ἐά. τῆς πόλεως ἣν] τῆς πόλεως αὐΐων 11. τῆς τόλεως 
ἣν ἔμπροσϑεν] ἦ ἦν ἔμπροσϑεν τῇ πόλει δίν. 
᾿ ΧΧΙ͂Ν. εἶδον] ἐδὸν 29, ς9. 7ς. οἱ φυλάσσονες} οἱ φυλακες 54) 
9, 75. Ατη. 1. πῃ. Ἑά4. Θεός. -Ἐ ὥνδρες δῖαν. Οἷἶτος. καὶ 

“δὲ ἀνὴρ ἐξεπορεύετο] ἠμύῳ ἐχπορευομένον ΧΙ, τς, 18, 29, 54, 5 ξ» 0, 
64, γι, 739) 84. (πιατρ. 8:.) τού, (τοϑ. υἱ νἱἀεῖυγ.) «18, 1212) 134. 
(οπιρὶ. ἀϊά, ΑἸεχ. πες δἷαν. ανδρες εὐπορενομένον 19. ἀνδρα 
ἐκπεπορευμενον ι28. ἄνδρα εγα ἐκπορευόμενον Ατση!- 1. Αἴηι.. Ἑά. ἐχ 

τῆς σόλεως] ἐπανῳ τῆς πολεὼς εἰσοδὸν 8. Ἔ ἐκεῖϑεν Απ, Ι. 
Ἄπῃ. Ἑά. καὶ ἔλαξον] α καὶ Ατπι. τ. Ἄτηι. Εα. καὶ ἴλα- 

ξον--τῆς τυύλεως Ὁ α ΧΙ. ᾿ἔλαξδον) ἐλαδὲν 128. αὐτόν] 

γος. Π.᾿ ᾿ 

εἰς [ερασαλημ τό. 

.- Μοίᾳ. Βαισϑαν ς3. 

.λ Οὐοη)ρὶ. ας] ἱης]υάϊε ΑἸεχ. 

λα ϑίαν. Οἴξεορ. καὶ εἶπον αὐτῷ} καὶ λέγουσι Ατηγ. τ. Ατπι. 
ἙἘά, εἶπον) εἰπαν τό, 18, 128. ὑμῖν] ἡμῖν τό, 18, 30, )ς», 134. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νιῖς. τῆς σύλεως τὴν εἴσοδον] τὴν εἰσοδον τῆς 
πσολέὼς τς, 18, 19, 54) (ς ς, υἱ νἱβεῖυγ.) ς9, 64, )ς, τού, τοϑ, 128, 

134,.237. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Απη. τ. Αγπι. Εά. σοῦ. τὴν εἴσοδον εἰς 
τὴν πόλιν δῖαν. ποιήσομεν) ποιήσωμεν 44) 595 7ῖν 1οΘ6. ἔλεος] 
ἐλεὸν ζ4. λέως 131. 

ΧΧΥ. Καὶ ἰδειξεν---πόλεως] α (ΠῚ Ἱπιδπτηεά, 19. ἐπάταξαν) 

ἐκαῖαξεν ςοττ. 18. τὴν τόλι»] Ἢ αὐτῶν ϑ8ῖαν. Οἰἶτορ. ἐν ςό- 
μαῖ: ῥομφαίας αἰχμῇ ῥομφαίας Ατπι. 1. Ασῃ. Εά. ϑίιν. Μοίᾳ. ῥομ- 

φαίᾳ δῖαν. Οἷἶτορ.0 ῥομφαίας] μαχαιρας 18, )ς. τὸν δὲ ἄνδρα] 
καὶ τὸν ἄνδρα Ατη. :. Αση). Εὰ. ἐξαπέςειλαν) Ἔ καὶ ἰζώγρησαν: 

(υὐρα ἀοπανενμπ!.) ΟΘεοτρ. 

ΧΧΨΥῚ. Καὶ ἐπορεύϑη ὁ ΣΝ λιῖσι. ἐπορεύθη] απηλϑὲν ΧΙ, 
18, 19) 20, 30, ςῷ, 5, 59) 64, 71)75ν 84) (πιαγρ. ὃς.) τού, τοϑ, 118, 
128, 134. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὁ ἀνὴρ] α ὁ τοϑ. -Ἐ ἔτος ϑῖδν. 
Οὔἶτορ. εἰς γῆν] εἰς τὴν τύ, 63, 77. 
Χετῖιν] Χετῖιειν ΧΙ, τοϑ. Γεϑϑιειμ ας, 64. Α14, Γεήιειμ τό, 44) 
131. Χετιϊμ 8, 124. δῖαν. Μοίᾳ. Σχετ]ειν το. Χεϑϑιειμ 20, 
εό, 63, τ21ν χε Τὰ 205) 53» 54) 579 58, ζ0, 82, ὃς, τού, 200, 236. 
Αἰεχ. (δι. Νίς. Γετιειμ ς2) 77. Χετ]ειμι ςς) 237. Χεϑίιομ 71. 

Χεήειειμ γς. Τεήδειμ, γό.. Χετγιοιμ αι8. Χιεῆιμ 128, Χεῆῖην 
144. Χετιμ Απῃ. τ. Απῇ. Ἐά. Γεϑϑὲμ Θεοῦ. Χεϑιν αν. Ὀτορ. 
ἐκάλεσε] ἐκαλεσα ἢς. αὐτῆς 19] αὐη 84, 134. ϑιαν. ; τοῦτο] 
καὶ τᾶτο ξο. καὶ τοτό ἔςιν ΑΥΠΊ. 1. Απτῇ. Ἑὰ. τῶτό ἔγιν Οεοτς. 
τῶτο--ταύτης}) λα οὐπὶ Ἰπιεγηγεά. 7ς. ὄνομια 4 Ργατηϊτ, το], 
τι8.᾿ αὐτῆς “} ἀντω τού. ᾿τῆς ἡμέρας ταύτης]. σημεροῦ 

Ἀπῃ. ᾿. πῃ. Εά. ; 
ΧΧΥΠΙ]. Καὶ οὐκ] ᾿Δλλ᾽ ἐκ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἔξηρε] ἐχληβονομη: 

σε ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30) ξ 5» 59» 64, 71» 755 84) (πιατρ. 8ς.) τού, 
1τοβϑ, 118, 121) 128, 134. Οομηρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. Αππη. τ. αἰϊίᾳιις οὔγῃαβ. 
Αγηι. Εά, Ἐ καὶ ἐκ ἐκληρονομῆσε ζ4. ἀκγεάμαο! Αυσ, Μα- 

γασσῆ] Μανασσῆς 1τ, 18» ς4) ξς, 46, {ς9, 71) 8:9 τοῦ, 128, 134, 

1:44. Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. δ᾽δν. Μοίᾳφ. Μωυσῆς το. Μαπαγε Αυρ. 
Μανασῇ Ατπι. 1. αἰϊϊΐᾳφυε οπιπεβ. Αττη. ΕἘά, Μανασὲ Θεοῖς. Μα- 

νασῆς δἰαν. Οἴἶτος Μανασσῆ τὴν Βαιϑοῶν)] τὴν Κεϑσσαν Μα»- 
γασσὴς ς. Μανασσης τῆς Βεθσαν 121. τὴν Βαιϑσὰν] τὴν 

Βεϑαν (ἴῃ πιᾶγρ. ἱἰπιοτῖς συγῆν!8. ἱπηρτεῖα οἱξ Ἰϑϑῖο : χειρουργήμα- 
τα.) Ατι. Ἑά. Βαιϑσαν) Βαιϑηλ 11. Βεθσαν 19, 44») 54, 
6, 118, 131) 134. ὥοπιρι. ΑΙὰ. Οοά. υπὺς ϑεγρῖϊ, Οδογρ. δῖαν, 

Βαιῦσα γ1,) 82. Βειῤαα Αι. Γεῦ- 
Βηφσὰν ϑῖαν. Οἴἶζορ. ἥ ἐγι Σκυϑῶν τοόλις] 

Σκχυϑὼν τοόλις] Σκχυϑόπολις α 8, 

ςό, 84. Σκιϑόπολις Αγηι. 1. Σκυϑάπολις (ἀ. μηυβ8 ϑεγεῖ, Ατηι. 
Ἑάὰ. Σκυϑικὴ τόλις ϑίαν. πόλις] πολεις ᾽ς. ἐδὲ τὰς τ ἥδ τ ν ,.3} 

καὶ τας 4. δὲ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς] καὶ οὐ τὰς ϑυγατίρας 
αὐτῆς Ἀπ. 1. δἰ ἴφια. Ατπι. Ἑά. καὶ αὶ ϑυγατέρας αὐτῆς Οοά. υπι8 
ϑεγρὶϊ. α ϑίαν. Οἶτος. αὐτῆς τ" - Μαγεδὼ] αὐΐης, εδὲ τες κατοι- 

καας Δωρ, εδὲ τὰ περιοικια αὐης χαι τὰς ϑυγατερας ἀυτῆς καὶ τοὺς 

κατοικαήας Γεῦδων ςς. αὐτῆς ἐδὲ τὰ περίοικα] αὐῆης: εδὲ τες 
κατοικεΐας Δωρ. “δὲ τὰ περίοικα τό. ἰδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς 19] 
α 53, 71. Οοπιρὶ. καὶ οὐ τὼ περίοικα αὐτῆς Ατπὶ. 1. δ] }Π4υ6. Ατγηι. 
Ἑά. ἔς, πε τῶ, Οὐά. υπυ5 ϑετγρίϊ. περίοικα 15] περισπορια ΧΙ, 

τς, 18, 19) 29» 44) 58, 59, 64) 75) (πιᾶτρ. ὃς.) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 
134γ 209. ΑἸά. ΑἸεχ, ἐδὲ τετ.} καὶ ἴεσγ, πιᾶγρ. 8 ς. ἐδὲ τὴν 
Θανὰκ] καὶ οὐ τὴν Θανῶχ, Αἰτῃ. 1. αἰϊΐαυς οἴηπε5. Αστῃ. ἘΔ,, ἐδὲ 
τὴν Θανὰκ ἐδὲ τὰς ϑνγατέρας αὐτῆς] α ς4. Θανᾶκ] Δαναχ Χ. 

Νη ἜΣ 

ΑΙ Σ 
σαν ἈΑτη. 1. 

εἰς τὴν γὴν Αττῃ. 1. ΑΠπΏ. Ἐά, 

ΞΕ 

-ὰο -πα 



“πὰ 

κ ΡΟ ΤΠ ΊΉΆΠῚ» 

ἐδὲ τὸν χατοιχῶνταᾳ Βαλὰχ ἐδὲ τὰ περίοιχα αὐτῆς δδὲ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς, δδὲ τὸς ἐόμω ἢ 
,".- ΄ κϑ 2 χ 

τας Μαγεδὼ ἐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς χαὶ τὰς ϑυγατέραρ αὐτῆς, δὲ τὸς χατοιχᾶντας Ιεδλαὰμ 
ἐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς ἐδὲ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆρ" καὶ ἤρξατο ὃ Χαγαγαῖος ΔΈ ΌΧΙ ἘΡ τη τι 

ταύτη. Καὶ ἐγένετο ὅτι ἐγίσχυσεν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐποίησεν τὸν Χαγαναΐον εἰς φόρον, χαὶ ἐξαίρων 
3 ΡΣ ΣΝ 32. ἡ 

οὐχ ἐξήρεν αὐτὸν. 
»" ἝΝ ΣΝ Ν Ἂς ϑὸος τ 3 7 

χησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτῷ ἐν Γαζερ, χαὶ ἐγένετο εἰς φύρον. 

Καὶ ᾿Εφραὶμ οὐχ ἐξῆρε τὸν Χαναναῖον τὸν χατοιχξντα ἐν Γαζέρ' χαὶ χατῴ- 
Καὶ Ζαξελὼν οὐχ ἐξῆρε τὸς 

"" ΄ Ν ΄ ε ἮΝ 3 ͵΄ » “- 

χατοιχδντας Κέδρων, δδὲ τὸς χατοιχδγτας Δωμανγά" χαὶ χατῴχησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτῶν, 
3 2φ»"- Ν ἰϑῳ 2 Ἃ ἈοΦ. Ψ » “"- Η 

χαὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον. Καὶ ᾿Ασὴρ ἐκ ἐξῆρε τὰς χατοιχξντας ᾿Αχχῶ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς 
[ 

Θαναχ, τό, 20, 30, 44. γ6, τού, 131, 1345) 1449 200. (αἴ. ΝΙο, ϑἷαν. 

Μοίᾳφ. Ταναχ τό. Νεκϑαναακ ς8. Ἐχϑαναχ ς9, 74- Ἐχϑαναχ, 

64. 5αν. Οἶτορ. Ἐχϑανααδ τοΒ. Θανααχ 118. Ἐχπανᾶχ, ΟΘεοτρ. 
Θανὰκ ἐδὲ τὰς] Θαναχ καὶ τας ΧΙ, 71) 121. Ἐχϑαναχ, και τας 
τς. ΑΙά. Ἐκχαναϑ καὶ τὰς ι8. Ἐχϑανααδ' καὶ τας 10. ΑἸεκ. ἐκ 
Θαναχ, και τὰς 128. ᾿Εχϑαναῦχ, καὶ τὰς Οοιρὶ. ἐδὲ τὰς 9υ- 

γατέρας αὐτῆς 55} -ἐ- Ἰηῖς 5δὲ τὰ περιοικα αὐῇης 53. 8δὲ τὰ περισπο- 
ρια αὐης ξ9. 118. α7ς. -Ἐ ἐδὲ τὰ περὶ αὐτῆς τοῦ. καὶ καὶ τὰς ϑυ- 
γατέρας αὐτῆς Ατη. 1. χαὶ τᾶς ϑυγαίράς αὐτὴς (οἀ. ὑπὰ5 ϑεΓΡΊ!. 

Ασα, Ε4. α 85[αν. Οἴτζορ. εἐδὲ τὰς κατοικξυὶας---Βαλῶκ] εδὲ τα 

περιοικα αὐης" εδὲ τον κατοικεα Βαλακ" τ6. ἐδὲ τὸς κατοικξνας 
Δὼρ] καὶ οὐ τὰς κατοίκες Δὼρ Ατπι, τ. δἰϊϊφιιε οπηηθβ. Ασπι. Ἐάή. 
τὰς κατοικ. Δὼρ ἐδὲ τὰς ϑυγ. αὐτ. ἐδὲὶ] α ςο. Δὼρ ἐδὲ τὰς] 
Δωρ ε8δὲ τὰ τεριοικα αὐΐης καὶ τας Χ, 20,. 118, 121. Αἰά. Δωρ 
εδὲ τὰ ποεριοικα αὐΐης εδὲ τὰς ΧΙ, 30, 4.4, ς3, τό, ς7, ς8, 63, γό, 77, 
845), (ΠιάΓρ. 8 ς.} 1319) 134. 144) 200, 236, 237. (αἰ. ΝΙς. Δωρ και 
τας ι8, ς4,) 75) ἴο8, 128. (οπΠΊΡ]. ΑΙοχ. ἐν Δὼρ εἐδὲ τῶς 51αν. 
Μοίᾳ. Δὼρ ἐδὲ τὰς ϑυγ. αὐτῆς] Δὼρ κ8δὲ τὰ τεριοικὰ αὐῇης 
1. κ. αὑτῆς 84. ἐν Δὼρ, ἐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς ϑίαν. Οἴτορ. 
Δὼρ ἐδὲ τ. ϑυγαῖ. αὐτης---ϑυγατέρας 01:.] Δὼρ καὶ τὰς ϑυγατερας 
αὐης καὶ τὰς χατοικεας Ιεδλααμ καὶ τὰς ϑυγατερας αἰΐης, καὶ 
τες κατοικαας Μαγεῦδω καὶ τας “υγαερας αὐτῆς, δε τοὺς κατ- 
οικεύας Ιεδλαὰμ, δὲ τὰς ϑυγατερας 1, Δὼρ ἐδὲ τὰς ϑυγ. αὐτ. 
δὲ τὸν καΊοικξντα] Δεηρ' εδὲ τοὺς κατοικεΐας τοῦ. ἐδὲ τὰς 
ϑυγαἼέρας αὐτῆς 39] καὶ οὐ τοὺς τοεριοιχδ ας περὶ αὐτὴν καὶ οὐ 
τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς ΑΥπι. τ. καὶ οὐ κύκλῳ τὲς κα]οίκες ἐν αὐτῇ, 
καὶ οὐ ϑυγαἸέρας αὐτῆς (ὐοά. ὕπὰς ΒΕΓ. χαὶ ὶ τὰ τοεῤίοικα αὐτῆς, 
καὶ οὐ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς Απη. Εά. δὲ τὰς ϑυγα)έρας 4. - 
Χαναναῖος] καὶ τας ϑυγαΐερας. καὶ τους κατοικαγας Μαγ[εδδων. και 
τας ϑυγατερας αὐΐης. κδὲ τὰς κατοιχδυας Ιεμμαν εδὲ τὰς Μυγατερᾶς 
αὐΐης. καὶ ἡρξατο ο Χαναναιος Ι9.ὡ δὲ τὸν κατοικδ]α---ϑυγατέ- 
βᾶς αὐτῆς 451... εὐπὶ ἱπιεγπηεά. 18, ς2, τοϑ, 2 26. (οιπηρὶ. Ασπι. Ἑά. 
ἐδὲ Ἰεγλὸν, ἐδὲ Ἐρεμὸν, ἐδὲ τὰς ϑυγα)έρας αὐτῆς Θεοτγρ. ἰδὲ τὸν 
κατοικϑνα Βαλακ) καὶ τοὺς κατοιχενΐας Ιεδλααμ 64, τ28. ἧς, πῆ 
Ἰεδλαμ, ΑἸΙά. , ᾽ς. καὶ τὲς κατοικίας Βαλαὰμ, Αἰεχ. καὶ καὶ τὸς 
χατοίκες Βαλὰκ Οοάά. Αττη. ἄπο. τὸν κατοιχξϑν]α] τες κατοικαν- 
τας ΧΙ, ς4,) 715) 84, τοῦ, 118, 121. 8[αν. Βαλῶκ] Βαλααμ Χ. 
Βαλαακ ζ4, τό. ἐν Ἐλαμ ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. ἐν ᾿Ιεδλὰμ δῖαν. Μοίᾳ. 
Βαλὰκ---Ἰεἐξλαὰμ, ἐδὲ] Ιεδαλαμ καὶ ς9. ἐδὲ τὰ περίοικα αὐ- 
τῆς 4] καὶ τὰ περίοικα αὐτῆς Αττη. 1. αν. Οἴἶτορ. καὶ αὶ κύκλῳ 
τοὺς κατοικδύας ἐν αὐτῇ (οά. ππὶ5 ϑεγρῖ. ἐδὲ τὰ περίοικ. 
αὖτ. 25,31 ,.. 75) 118, 128. ἐδὲ τὰ τεερίοικ. αὐτ. 45, 3, 41 
α 54.064. ΑΙεχ. περίοικα 2] περισπορια ΧΙ. ἐδὲ τὰς 4] 
και τας 84, τού, 128, 134. ΑΥπ|. 1. ἐδὲ τ. ϑυγ. αὖτ. 45] ας, 
118. 5[αν. Οἴἶτος. καὶ ϑυγαέρας αὐτῆς (ὐοά. υηιι5 8εγρῚϊ. δὲ 
τὰς ϑυγ. αὐτῆς ἐδὲ τοὺς 23] και τας ϑυγ. αὐΐης καὶ τες ΧΙ, γ1. ΑΙά. 
ἍΠεχ. και τὰς ϑυγ. αὐΐης εδὲ τες ς4. ἐδὲ τοὺς 2] καὶ τοὺς 64, 
845) (τηάγρ. ὃς.) 1οϑ, 128. δ8᾽αν. Μοίᾳ. α τοό. χαὶ ἐσὲ τοὺς σεογρ. 
ἐδὲ τοὺς κατοικβιας “Ὁ---καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς] α Ἄττῃ. Εά. 
ἐδὲ τοὺς καΐοικ. Μαγεδὼ---ἤρξατο] καὶ τὰς χατοικαντὰς Ἰεδλααμ, χαι 
τας ϑυγαερας αὐτῆς καὶ τας κατοικαίϊας Μαγεῦδω και᾿ τας ϑυγα- 
τερᾶς αὐτῆς" και ἤρξατο 18. καὶ οὐ τοὺς κατοίκες Μακεδὼ, καὶ οὐ 
τοὺς κατοικδυΐως ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ ϑυγατέρας αὐτῆς : καὶ οὐ τοὺς κατ. 
οἴχεεις Ἰεδλῶμ, καὶ οὐ κύκλῳ τοὺς κατοιχξνας ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ ϑυγατέ- 
ρας αὐτῆς : καὶ ἤρξατο Οοά, χπὺς ΘεΓρῚ!. κατοικ. Μαγεδὼ---ϑυ.- 
γατέρας αὐτῆς ς57 κ οαπὶ Ἰηϊεττηδά, τοῦ, Μαγεδὼ] Μαγεδὼων Χ. Αἰεχ, Θξοῖρ. Μαγεῦδω τό, 20, 44, ς3, τά, 479) 63, ὅ4, γι, γό, 84, 128, 131) 1347 144, 236. (αἱ, Νῖς. Μαγδὼ γ7. Μαγεδωδ 8ς᾿ Μαγεῦδων οϑ. (οπηΡὶ. ἐν Μεεδωὼν 8]αν. Οἴἶτζορ. ἐν Μαγεδδὼν αν. 
“πο. δὲ τὰ 30] καὶ τα 84, 134. ϑίαν. Οἴτορ. {δὲ τὰ περί- οἰκα αὐτῆς 35}. τοθ, τ18, 128, ΟΟΙΏρΙ. καὶ τὰς ϑυγατέρα,] 
δὲ τας ϑυγαΐῖερας τό, 20, 53ν56, 63, γι, γ6, 77) 82) 226. (κι. Νῖς. 

καὶ τὰς ϑυγ. αὐτῆς} ατ18, 8ϊαν. Οἴτορ. ἐδὲ τὰς κατοικίας 
᾿Ιεξλαὰμ] , ς8. καὶ οὐ τοὺς κα]οίκας Ἰεδλὰμ Ατῃ]. 1. ἐδὲ τοὺς 

ΚΕΦ. 

28. 

20. 

30. 

ἄπει 

κατοιλ. Ἰεδλααμ---αὐτῆς αἷς. α ἐπ} ἰητογπηεά. 16, ης, χ58, ΑΙά, ᾿ 
Ασιῃ. Εἀ. Οεοῖν. ϑίαν, Ἰεξλαὰμ] Ιεμξλααμ Χ, 84. ΡΥΡΟΠΉ τ. 
τὴν 71. [εξλαμ 1τοϑ. (οπιρὶ. [εἐξξλααμ 134. ε3ὲ τὰ περίοικα 
αὐτῆς 4]  ς8, 59, τοϑ. Οοπρ!. εδὲ τὰ περιοιχὰ αὐων τι8. χαὶ 

Ἁ 7 οὐ τὰ ταερίοικα αὐτῆς ΑΥπι. τ. εδὲ τὰς υἷτ.] καὶ τὰς τοῦ. καὶ οὐ 
τὰς Ατηι. 1. αὐτῆς υἱι. αὐῇων τατ8. καὶ ἤρξατο] ὅτ, ἡφετί- 
σατο ϑίαν. Οἴτορ. ἐν τῇ γὴ ταύτῃ] ἐπι της γῆς ταιῇης ς8. ϑἷαν. 
Οἴτορ. ἐπὶ τῆς γῆς δῖαν. Μοίῃ. ταύτῃ] , 54) ς9. ης. 

ΧΧΨ]Π. ὅτε ἐνίσχυσεν] ἐν τῷ ἐνισχυειν 209. Ἰσραὴλ] ΡΓΦ- 
ΠΗ. τὸν 500. καὶ ἐποίησε) εϑεῖο 54γ,..9,) 75. κακαὶ ς8. εϑετο 
84, τού, 134. ἔϑεο γὰρ ὙΠεοάοτεῖ. ἴῃ 706. Ω. τ. ἔϑηκε Ατη,. 1. 
Ατγη). Εά. ἐποίησε] εϑέτο ΧΙ, τς, 18, 10, ςς, 64, γι, 82, τοϑ, 
18, 121) 128, 209. (πΠΊρΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. οίμῖε Αὐρ. εἰς φύρον] 
φύόριον (ἐγἰδιματίη κι) δῖαν. καὶ ἐξαίρων] ἐξαίρων δὲ Οεογσ. ἐξαρσεί 
δὲ δ᾽]ν. ἐξαίρων] α γι. ἐξερων γς. ἐξαίρ. οὐκ ἐξῆρεν] αιέγεπε 
ποη αὐβκὶϊ Αυρ. οὐκ ἐξῆρεν] αὶ δκ ργίπιο: μδθοὶ πιᾶπα τες. 18, 
ἐκ ἐξηραν 44. αὐτόν] αὐας ς4, το, δι 

ΧΧΙΧ, Ἐφραὶμ] ᾿Επρὲμ Ατπ). 1. Ατσπι. Εά, Οεοτγρ. τὸν 
Χαν. τὸν κατοικ.] τὸν κατοικ. Χαν. 84. τὸν κατοικουι]χ] ὃς χατ- 
οἰκῶν ἥν Οεοτρ. ἐν Γαζέρ] αν ςο, 75. Γαζὲρ δΪ5] Γεζερ ς6. 
καὶ κατῴκησεν] και καΐωχει 19) 54) 59.) 1οῦ, 1οϑ, 134. ΟΟΠΡΙ. ΑἸεχ. 
καὶ κατῴκησεν---ἐν Γαζὲρ 21] αὶ οὐπὶ ἰηϊεγπιεί. α δ, 18, δὴ, )ς, γᾶ, 
128, “6. ἐν μέσῳ αὐτοῦ] εν μέσω αὐῇων 200. ὅ5[αν. Οἤτορ. 
λ σεογς. ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν Γαζὲρ] εν Γαζερ ἐν μεσὼω αὐτῷ τό, ἐν Γαφὲρ 41 εἰς Γαζερ ς8, τοῦ. καὶ ἐγένετο εἰς φόρον] α ΟΟπΊρι. 
καὶ ἐγένετο αὐτῷ φέριος Οεογρ. καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόριον ϑ8ϊαν. 
Μοίᾳ.. ἐγένετο] -ξ- αὐτω τς, 18, ς4, ςς, ς8, το, 64, 5, 84) τοῦ, 
118, 121) 128») 13.» 237. Αἰά, Ατη). 1. Αγην. Εά, 

ΧΧΧ, κατοικᾶντας 1] κατοίκες (ῆς ἱπῖ.8.) Ατη σ.Ἅ Ατῃ. Εὰ, 
Κέδρων] Χεξρων 111. Κεδρον (29. υἱ ν]άετυχ.) τό, ςο. (121. υἱ ν]άος 
ἕω.) Καιδρων γς. Κετρῶν (οιηρ!. ὥς, ἴπ οδαγβέῖ. Γηΐπογο, ΑἸοχ, 
ἐν Κεδρὸν δῖαν. Οἴἶτορ. ἐν Χεξρὼν δῖαν. Μοίᾳ. Κέδρων, οὐδὲ τοὺς 
κατοικοῦντας} α 53. δὲ τοὺς] καὶ τοὺς Ατπι. τ. Ατη,. Εά. Οεογρ. 
ϑἷαν. οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Δωμανα] και τας κατοιίκντας ἔγαμ.- 
μαν ΧΙ, τς. Αἰεχ. ἔς, πὶῇ εν Αμμαν, 18, 64, γ1, 84, 8, 121, 128, 
134. ΑἸά, ἢς, π|ἢ ἐν Αμμαρ, τού. καὶ τὲς χατοικᾶντας ἄμμαν το, 
ξξ, Ιοϑ. καὶ τὲς χατοικενας Ἐγνααλα 54. καὶ τὰς κατοικε]ας Ἐνα- 
αδὰ το. καὶ τὰς κατοικενΐας Ενααλα (ουπιὶ αἰϊετο ν 1ὰργὰ 11π.} γς. 
και τὰς κατοικδντας Κενναμᾶν 82. καὶ τοὺς χατοιχοῦντας Νααλώλ 
ΟΟΠ,ΡΙ. Δωμανώ] Εναμμαν 29. εν Ἄμμαν ς8. Δεμᾶνα 237. ᾿Αμανά Ατηι. 1. Αγπι. Εά, ᾿Αμάν Οεογρ. ἐν ̓ Λμών 8ιαν. Οἴἶτος. 
ἐν ̓ Αμμών ϑιαν. Μοζ. αὐτῶν] αυτα ΧΙ, ἴφ7) 19, ξξς, ςο, 63, 64, 
71) 82, 1ο8, 121, 134. (Ομρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Ατσηνος. Ἄστη. Εὐ. Θεους. 
αὐτῶν---φόρον] ἄντδ, χἄι ἐγένετο ο Χαναναιος εἰς Φορον ἄντῳ ς4., τ18, 
αὺτδ χαὶ ἐγένετο ἄυτῳ ο Χαναναιος εἰς Φορον 84, τοῦ. 
αὐτῷ εἰς φόρον] κα 7ς. ἐγένετο! ἐγένοντο ςϑ. 
44, 57). 76, 77) 1Ἰοϑ, 131, 237. (οιηρὶ. Αἴεχ. 
γάιος εἰς ῴφορον αὐτξ ςῷ. 
ϑίαν, 

ΧΧΧῚ, ᾿Ασῆρ] Σὲρ Οεοτγρ. ᾿'λχχὼ] Αχχωρ Χ, ΧΙ, 64, 84, 121. Αἰ4. Θεογρ. εἰς χὼ τό, ςγ, γ6, 77. 236. (τ. Νὶς. ἔς, σοπ- )υπέλπη, 44, ξ2, 131, 237. Σάχχω ς3. Ἄγχω τό, 68. Πτολε- μαϊδα ταᾶτρ. ὃς. Αχχωρ καὶ τες κατοιχενας Σιδονα τοῦ. ῇς, πιῆ Σιδώνα, 134. ᾿Αχχωκ Αγπ), συ. ἐν ̓ Ακχὸρ ϑιῖαν. Οἴἶτορς. ἐν ̓ Ακχωὼρ δῖαν. Μοΐᾳ. καὶ ἐγένετο--- Δὼρ] α, οἴιπὶ ἱητεγηγοά. ξ9. καὶ 

καὶ ἐγένετο 
3. "ὦ 

αὐτῷ] αὶ τό, 10, 
εἰς φόρον] ο Χανα- 

9 Χαναναιος εἰς φορον 134. φύριος Θεοῖς. 

᾽ ’ἤ ΄ 
, ἐγένετο---Ἔρεω.] και τοὺς χατοιχδντας Σιδωναχ" και ἐγενετο ο Χανα- ναιος εἰς φορον ἀυτῳ" χαὶ τες κατοικεντας Δωρ, καὶ τοὺς κατοικουντᾶς Δαλααῷ, καὶ τον Χαζειμ, καὶ τὸν Χελξα, καὶ τὴν Νέφεκ, καὶ τὴν Ῥοωθ. ς6. και τὰς κατοιχενῖας Σιδωνα, καὶ ἐγένετο αυτῳ ο Χανα- 

ναιος εἰς Φορον, καὶ τοὺς κατοιχεΐας Δαλχαφ; αι Τὴν Χαζιρ, χα! τὴν 
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φόρον, χαὶ τὰς χατοιχᾶντας Δὼρ, χαὶ τὸς χατοιχδντας Σιδῶνα, χαὶ τὸς χατοιχᾶντας Δαλὰφ, τὸν 
᾿Ασχαζῖί, χαὶ τὸν Χεδδὰ, χαὶ τὸν Ναῖ, χαὶ τὸν ᾿Ἐρεώ. Καὶ χατῴχησεν ὁ ᾿Ασὴρ ἐν μέσῳ τοῦ 
Χαναναίου τοῦ χατοίκᾶντος τὴν γῆν, ὅτι οὐχ ἠδυνήθη ἐξάραι αὐτόν. . Καὶ Νεφϑαλὶ οὐχ ἐ ξηρε 

ρο ΓΟ. Ε] : 

τοὺς χατοιχδντας Βαιϑσαμὺς, χαὶ τοὺς χατοιχᾶντας Βαιϑανάχ" χαὶ χατῴχησε Νεφϑαλὶ ἐν μέσῳ 
18 Χαναναΐίδ τῇ χατοιχδντὸς τὴν γῆν" οἱ δὲ χατοιχέντες Βαιυσαμὺς χαὶ τὴν Βαιδενὲϑ,, ἐγένοντο 

3 φϑ 9 . 9 

αὐτοῖς εἰς φόρον. 

χαταξῆναι εἰς τὴν χοιλάδα. 

Χελβα, καὶ τὴν Ναφεχ, καὶ τὸν Ῥοωδ. 84. 
γα, και τὰς κατοικενας Δωρ, χαι Δαάλαφ, και Χαζιξ, κει Χελξα 118. 

καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον] κα τό, 445 ς2, ς7, 76, 77, 236, 237. 
Οοηρὶ. (αῖ. Νῖς. ϑ8ιαν. Οὔἶτογ. καὶ τοὺς κατοιχκενίας. Σιδωνα και 
εγενεο 0 Χαναναῖος εἰς Φορον αὐῆω 7 ς. υπςῖϑ ἱποϊυάῖς ΑἸεχ. καὶ ἐγέ- 

νέϊο αὐτῷ φόριος ΘΟ ογρ. ἢς, ἵπίετ ὑπςο5, ϑίαν. Μοίᾳ. αὐτῷ] - ὁ 

Χαναναιος τοῦ, 134. καὶ τὰς κατοικβῦῖας Δωρ] καὶ Οοπιρί. ἐδὲ 
τὲς κα]οικᾶντας ἐν Δὼρ δῖαν. Μοίᾳ. Δὼρ] Σορ 6. ἐν Δὼρ ϑἷαν. 

Οἴἶτος. - καὶ τὰς καϊοικᾶντας 25. εἰ 35.} ἐδὲ τὰς κατοικβηϊας Οεοτρ. 

δῖαν. καὶ τὰς κατοικδνίας «"-- Δαλάφ] καὶ τὰς γαἼοίκες Σιδωνὶν 

καὶ τοὺς κα]οίκες Δαλὼπ Οοὐά. Ατπι. [τ65. καὶ τοὺς κατοικδνίας 

Σιϑωνα] ,α ΧΙ, γ)ς. Ἔκαι εγενέο 0 πσνάναιος εἰς Ῥυρὸν αὐΐω και τες 

κατοικαῦας Δωρ ς9. τοὺς καοικᾶντας 3΄ς εἴ 4..}).,. 71. Σι- 

δῶνα) Σιδὸν Αττῃ. τ. Αττη. Ἐά. ἐν Σιδονίοις δ΄'αν. Οἴτορ. ἐν Σιδῶνι 
ϑίαν. Μοίᾳ. Δαλὰφ] Χαλαδ τς, ι8, 64, 128. Σαδδαφ ςς. 
Δαλαῦ .8. Αλααφ 9. Δαλααϑ )ς. Δαλααφ τού, 134. ᾿ΔΧ- 
λὰδ Οοιηρὶ. Ααλαφ ἴῃ οἰμαγαέξ. πηίποτε ΑἸεχ. δΔαλαπ Ατπ,. 1. 
Απῇ. Εά. Θεογρ. ἐν Δαλαϑ' δίαν. Οἴἶγορ. ἐν Δαλὼφ 8ϊαν. Μοίᾳ. 
Δαλὰφ--- Ἐρεώ] Δαλαφ και τὴν Αχαζειθ καὶ τὴν Σαδα 82. τὸν 
᾿Ασχαζ!] τον Ασχενδὶ 111. καὶ τῆν Αχαφειξ ΧΙ, Αἰά. καὶ τὴν 

Αχζειθ τς. καὶ τὸν Αχαζειμ τό, 44, ς7, 8ς» 131) 144) 200, 2306, 
43). Οδὲ Νῖὶς. καὶ τὴν Αφαζιμ 18. καὶ τὴν Αχαζειμ 29. τὸν Α- 
χαζειμ 10, γ6, 7). τον Αχαζειφ ζ3. καὶ τὴν Αχαζειρ ξς. καὶ 

τὸς Αχαζὴν 36. χαὶ τὴν Ασχαζὴν ς8. τὸν Χαζηῷ ζ0. καὶ τὸν 

Αχαζειν 63. καὶ τὴν Αχαζειφ 64. τὸν Αχαζεδ 71. καὶ τὸν Χα- 
ζ»φΦ ἧς. καὶ τὴν Χαζιφ τού, και τὴν Ασχαζει τοϑ, τὸν χαζειξ 
121. κἂὶ τὴν Αχαζιξ 128. καὶ τὴν Χαζιδ 134. καὶ τὴν ᾿Ασχα- 
Ζὶ6 Οοπιρί. καὶ τὸν ᾿Αχαζεὶξ, οἰϊπὶ ᾿Αχαφεὶδ ἴπ᾿ «μιαγαξξ. πιΐθογο, 
ΑἸεχ. καὶ τὸν ᾿Αχαφζὲπ Ατηϊ. τ. καὶ τὸν ᾿Αχαζὶπ' Ατην. Εά. καὶ 
τὴν Χαζὶξ Οεοτρ. καὶ ἐν ᾿Αχαζὶ δίαν. Οἶτος. καὶ ἐν ᾿Αχαξὶδ 

δῖαν. Μοίᾳ. τὸν Χεδδα]} τὴν Σγεδιαν 111. τὴν Ελβαν ΧΙ. τὴν 
Χελξα τς, 64, 128, 134. ἔς, ουπὶ Χελξδαὶ ἴῃ οματγαδς. πΐπογε, Αἴεκχ. 
τὸν Χεδδαν τό, ς7, γ6, 77. 236, 237. (αι. Νὶς. τὴν Γελδα 18, 
ξ9ς. τὴν Ἑλξα 29, ς8, 71, 121. Οοπρί. Αἰά, τὸν Ελμα 30. 
τὴν Σαξαὰ ςς. τον Ἐλξα ςό, 63, τοϑ. τὴν Χελμα τοό. τὴν ᾿Ελπὰ 

Απη. 1. Ατπὶ. Ἐά, τὴν ᾿Ελξω Οεοτρ.. ἐν Ἐλξα δῖαν. Χεξδὰ) 
Ἑλξα Χ. Σελδα (υὲ νἱάετυγ) 7ς. Ἑκαζει τπᾶγρ. ὃς. τὸν 
Ναὶ] τὴν Αφεκ ΧΙ, 29, ς τ» 71) 74, τοῦ, 121. Οοπιρὶ. ΑἸά. ᾿ΑἸεχ. 

τὴν Ναφεχ τς, 18, 19, 64, τοϑ, 128, 134. τὸν Αεε 16, 30, 44, ς7) 
77ν 131) 16, 237). Ολι. Νῖο. τὴν Ναΐ 8. τὸν Ναφεκ 59. τὴν 
᾿Απὲκ Αττο. τ. Ασπι. Ἐά. Οθογρ. ἐν Ναϑὲκ 8ϊδν. Οἴἶτος. ἐν ᾿Αφὲκ 
δδν. Μοίᾳ. Ναὶ] Νίχες 11, (8ς, ἱπ τηᾶγρ. Αφεκ.) 200. τὸν 
Ἐρεω] τὴν Ῥοωξ ΧΙ, τς, 18, 29, ς ς» 64, τού, τοϑ, 121) 134. ΟΟπιρὶϊ. 
ἈΠ4. ΑΙεχ. τὴν Ῥοὼμς ς8, 128. τὴν Ῥοομ ς9. τὴν Ῥοοῦ γι. τὴν 
βΈρς (ἢς) )ς. τὴν ῬΒΘ' ᾿παγρ. ὃς. Ῥωδ Αττη. τ. Θεορ. Ῥὼϊξ 
Αγ. Εά4. ἐν Ῥοῶϑ' δίαν. Οἴτγορ. ἐν Ῥοὼδ δΙαν. Μοῶῷ. ὀ ἘἘρεώ] 

Ερεωρ τό, 44) 43» 57ν 765 77» 8ς,) 131) 1445) 230,23}. (καῖ. Νῖς, 
Ῥοξ τος. Ῥοωδ 30, 2ο9ς. Ῥοοξ ς6. Ῥοωμ 63. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ κατῴκησεν---ἐξάρωι αὐτόν] και τηνω χαναναίε (ἢς) 

τοῦ κατοικεῦῖος τὴν γὴν, οτι ἐκ ἡδυνηϑησαν τῇ ἐξαραι αὐας τιβ. ὁ 

᾿Ασὴρ] αο ςς, 59, 75, 76. Αἰεκ. ἐν μέσῳ] ἐμμέσω 7. τοῦ 
κα͵οικᾶντος ὃς καοικῶν ἤ ἦν , Οεοτξ. ᾿ς χὴν γῆν [βεενεϑ' ξς- ἐνσπγῆ 

Αστη. 1. Ατπι. Ἑά. ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης δἷαν. Οἰτορ. ὅς, οὐπὶ ταύ- 
τῆς υῃοὶβ ᾿ποἰυἵ. δαν. Μοίᾳ. ὅτι οὐκ---Βαιϑανάχ ἢ ἰῃ Ποπ,. ἴ64.]} 
λ ξξζ.- ἐἠϑυνήϑη] ηδυνασϑὴ ΧΙ. τς», το, 64, 148. Αἰά, οιδυνηϑισαν 
"ξ. ηδυνηϑησαν γ6. πη. 1. Ατπτῃ. Εά. εδυνασϑὴ 82, τοβ. ΑἸοχ. 
ἰϑυνήϑη Οοπηρ. ἠδυνήϑη ἐξάραι αὐτόν] ἐδυνηϑησαν τα εξαραι αυ- 
τὲς ζ4,) τοῦ, 134. ἔς; πιῇ ηϑυνηϑήσαν, το. ηἡϑυνηϑησαν ἐξαραι αὐ͵ους 
τό, 63,84. ἐξαραι] ργατητῖ. τὰ 75. 

ΧΧΧΙΠ. Νεφϑαλὶ 15] Νεφϑαλει 11, Χ. (82. ἂς ἰπῖ4.) Νεφ- 

ϑαλειμ ας, τό, (29, υἱ νἱἀεῖυγ.) 44) ς3») 57) 64, 719 77. 84, ὃς) 1οϑ, 
118, 128, 131) 200, 236, 237. Αἰά. (αι, Νὶς. Νιφϑαλιμ ς9, 75) 
γ6. 134, 144. ΑἸεχ. ϑίαν. Μοίᾳ. Νεφϑαλὶν Οοπρί. Νεπκϑαλὶμ 

και τῆς κατοικνίας Σιδὼω- 

. κώδες} τοῦ μυρσινωνος 30. 

Καὶ εἐζέσλιψεν ὁ ̓ Αμοῤῥαῖος τὰς υἱὸς Δὰν εἰς τὸ ὅρος, ὅτι οὐχ ἀφῆχαν. αὐτὸν 
ν ε 3 Ν᾿ φ᾿ 2 »“,᾿.,.»»Νν ». 2 “δ 9 π 

Καὶ ἤρξατο ὁ ᾿Αμοῤῥαῖος χατοικχεῖν ἐν. τῷ ὄρει τῷ ὀὁςρακχώδει, ἐν ᾧ 

᾿ (ἧς ἴη8.) Ατπν. τ. Ασγπι, Ἐὰ. Νεπϑαλὲμ (ἔς ἴη.)} Θεοῦ. Νε- 
ϑαλὶμ 8.4ν. Οὗτορ. βΒαιϑσαμὺς 13] Βιϑσαμυς τό, 82, τού, 121, 
131) 134. ΑΙά, ΑἸεχκ. Αττῃ. τ. ἄτη. ΕἘὰά. Βιῶσαμυς 18. , 44. 
Βεϑσαμοις ς9ς. Βηϑσαμυς 64. Βαιϑένεϑ᾽ το8, Βεϑσαμὴς Οοπιρὶ. 
Βεϑσαμὶς Οεοτρ. ἐν Βεϑσαμεὲς δίαν. Οἴτος. ἐν Βεϑσαμὺς ϑ8ῖαΑν. 
Μοίᾳ. Βαιϑσαμὺς--- φόρον] Βεϑσαμνς, εδὲ τες κατοικει)ας Βεϑλα- 
ναϑ', εδὲ τες κατοικεας Βεῦσαμυς και Βεϑλααναϑ,, ἐγενοῦϊο αὐτοῖς εἰς 
φορον" και κατῳκῆσεν Ισραηλ ἐν μέσῳ τὸν Χαναναιε τῇ κχατοιχεῦος 
τὴν γὴν. ζ4. καὶ τοὺς] εδὲ τὰς ΧΙ, 18, 30, 64, (παρ. ὃς.) τού, 

1217) 128, 134. Αἴεχ. καὶ τοὺς κα]οικᾶντας} α 44. 
οἰκεντας ς. τὲ τοὺς κατοικξυας ΟεοΓξ. 
δίαν, καὶ τοὺς καΐοικ. Βαι9.] α τοϑ. 

ΧΙ, ε18. Βαιαιεαί (Ώς) τς. Βαιϑαναϑ' τό, 29, 30, 44) ς2, τό, ς7, 

63, ὃς, 1445 209, 236, 23). (αἵ, Νῖς. Βεέσαι 18, 128. Βαιϑενεϑ' 

ς8. ΑΙεκ. Βεϑλααναϑ' ς9), γ5. Βαιαιϑαι 64. τὴν Βαιενεθ 71. 

Βεϑαναϑ' γό, 77). Ατῖη. 1. Ατπι. Ἐά, Βαιεένεκ 82. Βεϑαιναϑ' 84. 
Βεϑλαεναϑ τού, 134. Βεϑέεναϑ' 121. Βαι.. ϑαναϑ' (ροίξ, βαι [3-. 
εγαῖ.) 131. .ἕ Βεϑαναχ, Οοπιρὶ. ΑΙά. Βεϑσαν Οεοτ. εν Βεϑαναχ, 
ϑίαν. καὶ καϊῴκησε---τὴν γῆν] αὶ Οὐπὶ ἰητεγηιοα, 9. καὶ κατῴῷ- 
χησε--Βαιϑενὲϑ] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηθά, 1 18. καὶ κατῴχησε---φόρον] οἱ 
δὲ κατοικεῖες Βεϑσσαμις, καὶ Βεϑλααναϑ', ἐγενονῖο αἰῇοις εἰς Φορον, 

καὶ καϊωκοισεν ἐδιρ νὴ ἐμμεέσω τὰ Χαναναιξ τῇ χατοικδῦϊος τὴν γῆν 

ς. Νεφϑαλὶ 21] Νεφϑαλειμ τςν (τό, 44, ς7ν τι8, (ἐπηρετ.) ς 3; 
64, γ1. 84, ὃς, 128, 111, 236, 237). ΑἸ. λέ. Νῖς. Ισραηλ 19, 

τοϑ. Οοτηρί. Αἰεχ. Νεφθαλιμ γ6, (134) [ἐπηρεσ) 144. δϊδν. τῷ 
κατοικξνίος} ὃς κατοικῶν ἦν Θεογρ. τὴν γὴν} ἐν τῇ γὴ ΑΙ. τ. 

Αση, Ἑά. ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης 5'αν. Οἴἶτορ. ἤς, οαπὶ ταύτης ἰηῖοῖ 
μηςοβ, ϑῖδν. Μοίβ.Ύ τὴν γῆν' οἱ δὲ κα]οικᾶντες), 226. οἱ δὲ 
κατοικβνεςἾ καὶ οἱ κάτοικοι Αγη. τ. Αστη. Εὐὰ. Βαιϑσαμὺς 29] 

Βεϑσαμυς ς9, 134. ΑΙά, ΑΙεχ. Απῃ. 1. Αὐταὶ. ΕἘά. Βηϑσαμυς ὅᾳ. 
Βεϑσανας 77. Ργαρτηΐϊϊς. τὴν 237. Βαιῦσαμης (πρὶ. Βεϑσανις 
Οδοῦρ. ἐν᾿Εϑσαμὲς δῖαν. Οἷἶτορ. ἐν Βεϑσαμὺς δίαν. Μοίᾳ. τὴν 

Βαιϑενὲθ) α τὴν τοϑβ. Βεϑαναϑ Αγηι. 1. Αγπι Ἐά, Βεϑανχ, σθοῦς. 

ἐν Βεϑαναχ δῖαν. Βαιϑενὲθ)] Βεϑένεκ ΠῚ. Βαιϑαναϑ᾽ Χ, ΧΙ, τό, 
29, 445) ς2, ς3» 57, 82, 8ς, 121) 1531), 144, 200, 216, 217). (Δἴ. Νίς. 

Βηϑϑενεθ τς. Βαινεθ ι8. Βεϑαναν ςς, γ)76. Βενεϑ ς6. Βεϑλαα- 

να τ9,), τού, 134. Βηϑϑαινεθ 64. Βεκαναϑ᾽ 71. Βαϑαναϑ' 77. 
Βεϑαεναϑ 84. Βεϑενὲθ Οοπιρί. Βεϑαναχ, ΑΙά. ἐγένον]ο} εγεν- 

γηϑησαν Χ, τοβ. εἐγενηϑησαν 18, 19, 64, 128. ΟΟπ)ρ]. ΑΙεχ. ργϑ- 
τοϊττ, καὶ 118. ἐγένονο αὐτοῖς) ἐγενηϑησαν αὐΐω ΧΙ, 84, τού, 121, 
134. ΑΙ4. εγενῆο αὐυτῳ 82. αὐτοῖς} αὐΐω Χ, 30, ς8, 63, γι. 
Απη. τ. Απη. Εὰ. σοῦ. διδν. αὐτο ςό. αὐτοῖς εἰς φόρον] εἰς 
Φορον αὐΐοις ς3. φόρον) -᾿ καὶ κατῳχησεν Ισραηλ εν μέσῳ τὰ Χα- 
γαναιε τὰ Χατοικαῦἧος τὴν γῆν τύ, ς9, 63, τού, 134. -Ἐ- εδάεηι, ηἰῇ 

καΐωκησαν, 84. φόριοι Ασῃ. 1. πη. Εά. Οδοῖρ. δῖαν. Μοίῃ. 
ΧΧΧΙΝ. ἐξέθλιψεν) εϑλιψεν 30. εοπίγὶὀμίροί! Δυρ. εἰς 

τὸ ὅρος] ἐπ πιοπίε Αὐξ. ὅτι οὐκ ἄφηκαν αὐτὸν} φιοπίαπι ποθ βετ- 
ἰδὲ εος Αὐξ. ἀφηκαν] αφηκεν “Χ, τς, 18, το) 295) 30, ς4, 
ξς) (6, ς8, ξ9,) 71) 755 825) 84) τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. 

α Τοὺς κατ- 
ΕΣ Ἁ ἀΨ, 

δὲ τοὺς κατοιχξύας 

Βχιϑανάχ!] Βεενεθ Χ, 

Αἰά. ΑΙεχ. αὐτὸν] αὐΐες Χ, ΧΙ, ἴδ» 18, 30, ςό, ς8, 63, ὅς, 71, 
85, 84) τόδ, 121, 128. 134. ΑἸά, αὐτοῖς Απῃ. 1. Ατγη). Εὰ. ϑ8ίαν. 
“Μοῦ. ' 

ΧΧΧΝ. Καὶ ἤρξατο] καὶ ὶ ἡρετίσαῖο δἷαν. Οἤνορ. Καὶ πρξαῖο 

τ ἀλώπεκες) ἤρξατο γὰρ ὁ ̓Αμοῤῥαῖος καϊοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ Μιρσι- 
γῶνος, ὃ αἱ ἄρκοι καὶ αἱ ὠλώπεχες. ΤΠευήοτεῖ. ἴῃ Οδι. Νὶς. ὁ 

᾿Αμοῤῥαῖος] ᾿Αμωῤβαῖος Οοαάά. ϑεγρὶϊ οπΊηεϑ. ᾿Αμοῤῥαῖος} Χανα- 

ψαιος ςξ. κατοικε»)} Ργαγη τς. τα 54, 59, 74,1 18. ἐν τῷ ὄρει--- 
ἀλώπεκες] εἰς τὸ ὄρος τῷ μυρσινῶνος ὃ αἱ ἄκ οι καὶ ἀλώπεκες 54. 
ἐν τῷ ὄρεγ-ἰξαρύνϑη] ἐ ἐν τῶ ὄρει τῷ μυσιώνος ὃ αἱ ἄρχοι καὶ αἱ ὥλώ- 
πεκες. καὶ ! ἐδαρύνϑη ἴ9. ἔς, πἰῆ τῷ Μυρσινῶνος, ΑΙεχ. ὅροι τῷ 
ὀςρακώδει, ἐν ᾧ] ορει τοῦ μυρσινωνος αὶ 18, 29, 134. ΑΙά, τῷ ὀςρα- 

τῷ ὀρρακώδει---Θαλαδιν] τῇ μυρσινωνος, 
οὗ αἱ ἄρχοι κβὶ αἱ ἀλώπεκες ἐν τῷ ἰάνρσιγωῶνι, Καὶ ἐγ σαλαβειν τ ς, 82. 

Ν 
5.... 



ἦε 

: 

ππ.. 

“ αἱ ἄρκοι χαὶ 

Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν ᾿Αμοῤῥαῖ Σ ἐγενήϑη αὐτοῖς εἰς φόρον Ιωσὴφ ἐπὶ τὸν ᾿Αμοῤῥαίον, χαὶ ἐγενηνὴ αῦτοις εἰς, ΦΌΩΣ. 

Ὡ Ν μ“ Ζ7΄ .“ 9 “2 

ἀναξάσεως ᾿Αχραδὶν ἀπὸ τῆς πέτρας χαὶ ἐπάγω. 

καὶ τῷ Σαλαμειν 209. καὶ τῷ Σωλαμείν (. Νῖς. 

.χχϑ. 

ΚΡΙΤΙΑΑ 1. 

ἊΝ “ ΝΡΥ Ν 2 ΄ ε΄  ςΝ » 

ἐν ᾧ αἱ ἀλώκεχεές, ἐν τῷ Μυρσινωνι, χαὶ ἐν Θαλαδίν" χαὶ ἐξαρύνϑη ἢ χεῖρ οἰχου 
δ »“ ᾿ ΣΝ βῳ 

Καὶ τὸ ὅριον τῇ Αμοῤῥαίου ἀπὸ τῆς 

ΚΑΙ ἀνγέξη ἀγίελος Κυρίου ἀπὸ Γαλγὰλ ἐπὶ τὸν χλαυϑμῶνα χαὶ ἐπὶ Βάιϑὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶχον 

Ἰσραὴλ, χαὶ εἶπε. πρὸς αὐτὰς, τάδε: λέγει! "Κύριος, ᾿Ανεδίξασα ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπ]ε, χαὶ εἰσήγαγον 
- . οἊιϑδ ̓ Ἰλδν ᾿ τ ἶο: ΝΕ ΟΝ Οὐ δια δὰ ἣν δια ϑήχην ὃ τῇ ὑμᾶς εἷς τὴν γὴν ἣν ὡμοσαὰ τοῖς σάατρᾶσιν ὑμῶν" Χαὶ εἶπα, ὧυὄ οιασχεθάσω τὴν θα ΧΉν μᾶ τὴν 

μεϑ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὑμεῖς οὐ διαϑήσεσϑε διαϑήχην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν 
ἜΗΝ ΤΙΝ ΟΣ ΑΤ ς Ἵ ἰλλὰ τὰ γλυπ)ὰ αὐτῶν συντρίψετέ, τὰ ϑυσιαςή- ταύτην, ἐδὲ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν πσροσχυγήσετε, ἀλλὰ τὰ γλὺυπ Τ θ Το ἥ- 

ἔς, πῇ σαλαξειλ, 118. τὰ δρυμωνος (ἴῃ πιλῦδ. ἱερίιγ τὼ οσρακω 
᾿ οὐπὶ δ ἴρτὰ 11η.} ἐν τω μιβσινωνι καὶ ἐν σάλαμες (8. τοῦ παραϑείσε 
δ ἄρκῖοι καὶ ὠλώπεκες ἐν τῶ μυρσινῶνι και ἐν σαλαθίν Αττι. 1. ἔς, 
πἰῇ σαλαπιν, Ατπι. Ἐά. τῷ ὀςρακώδει, ἐν ᾧ] του μυρσινωνος, οὐ Χ, 
ΧΙ, ς4,) 64, 71, 84, (πιαγρ. ὃς.) τού, 1215) 128. (οὐά, δεγρ!! τγοάεςΐπι. 
ἔς, Εἰ μυρσινονος, 7ς. τῷ ἄρες, ὁ (οπιρὶ. ὀςρακώδει αὶ Οοάἀ4. Ατη,. 

ἄυο. ὀςρακωδει} οφράκονει 16, 44) 57, 76) 7}ν 1319) 236, 237. 
(αι. Νῖς. ογβάκωνι 3. οφρακῶνει 8ς,) 144. μυσινωνὸς 1τοϑ. ἐν 
ᾧ 17 οὗ τοΒ. δίαν. ΜῸᾳ. ἐν ᾧ αἱ ἄρκοι---Μυρσινῶνι καὶ] αὶ οὑπὶ 
ἱπιοττηθά. δίαν. Οὗἶτοσ. ἐν ᾧ αἱ ὥρκοι καὶ ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκες] κὐὶ 
ὙΠ οὐ υεῖρες ϑγτ. Βαι- Ἠεῦγοϊ. αἱ ἄρκοι] αι αἀρκῖοι Χ. Θεοῖς. 
οι ἄρχοι ςό, 63, 84, (πάγῃ. ὃς.) τού, 134. ἄρκτοι Οοἀά, Απῃ. ἀυο. 
ἄρχοι] ὥρκϊοι (οπιρ. καὶ ἐν ὦ] αν ῳ ΧΙ, 18, ς4, 64, 128. αὶ καὶ 
τό. καὶ ἐν ᾧ αἱ] καὶ οι ςό, τιοό. και αι 63, γ1, γ6, 84, (ππᾶγρ. 

8ς.) 134. (οπηρὶ. κα ἐν ῳ ἄι )ς, 1ο8, τι. ΑἸά, Οοὐά. Απη. ἀνο. 
ἀλώπεκες] ἀλωπήκες ((ΟΙΤ, ουπὶ ε ΠΏΡΓΑ ἢ δΌ δηιῖᾳ. πιᾶπυ 11.) 144. 
ἐν τῷ Μυρσινῶν!] ἐν τοῖς Μυρσινῶσι ζοάά. Αγπι. ἀπο. ἐν τῷ Μυρ- 

σινῶνι--- ἐδαρύνθη] καὶ ἐδαρυνϑὴ ς4. 755) 1οβ. ἐν τῷ Μυρσ. καὶ ἐν 

Θαλ.] αἵὔι τατα. οἱ ἐν ἀλὼν καὶ ἐν σαλαξεὶν τας. 8ς. κα Οοιηρὶ. 
Μυρσινῶν!] Μύυρσιωνι τό, γ). Μυρτινωνος ςΆ. καὶ ἐν Θαλαξιν] 

ἐν Θαλαδιν)} 
ἐν τῷ Σαλαξίν 5ϊαν. Οἴτορ. Θαλαξιν] Σαλαξιν Χ, 'ΧΙ, 18,30, 
ξς, κό, γ1) 76, 77, 845 τού, 121, 128, 144. ΑΙά. (οὐά. Αττη. φυδίιογ. 
Οογρ. ϑδίαν. Μοίᾳ. Σαλαμειν τό, 237). Σαλαβειμ 29, ς). Σαλα- 
δεῖν 44.) 537 63, 64, 8ς, 131, 226. Σαλαμιεν 134. Σαλαπιν οὐ. 
Απη. ἀτο. ἐδαρύνθη---ἐπάνω ἱπ ἄπε οοηι. {ε4.}] αὶ ουπὴ ἰηϊειτηοά, 

ἢ χεὶρ] α ἡ 445 ςς) ς7, 63, 76,77.) 8ς, τοϑ, 13:1, 144, 236, 
237. Οὐρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νίσ.. οἴχῃ] α 54, 75. Ασπη. σ. ἅγῃ. Εά, 
Ἰωσὴφ] Ἰωσὴπ Αἴτη. 1. Ατη. Εά. Ἰωσὲδ σεογς. ἐγενηϑη] ἐγε- 

γονΐο Χ, ΧΙ. Απη. 1. Ασπι. Ἑά. ἐΎΕνΕΤΟ 15. 10, ξ4) 59, ς, 84) τού, 

1οϑ, 141). 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αὐτοῖς] αὐῇῳ 18, 3.0, 4, 9, 
Ὅς, 75) 84.) τού, 128, 134. ΑΙά. ΑΥπΊ. 1. Οεοτρ. δίαν. Μοίᾳ. , το, 
τοβ. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. εἰς φόρον. φόριοι Απη, 1. Απῃ, Εά, φύριος 
Ὅεογρ. δἷαν. 
ΧΧΧΥΙ. Καὶ τὸ ὅριον] ὅτι ὅριον Απτη. 1, Αἴ 4016 ΟπΊηε5. Ασηι. ΕΡ, 

Τὰ δὲ ὕρια δῖαν. Οἶτορ. τὸ ὅριον] τῳ ορει τό, 44, ς2, γό, 77. 
131, τὸ ὀνθμᾶ κ4. τῷ ᾿Αμοῤῥαί!} -Κ οἸδαμαιος 84, τοῦ, 134. 
δαν. τὸ ̓ Αμδῥαίου ὁ ̓ Εδομιαῖος ἦν Ατπι. τ. -ἤο, οἱῇ ᾿Ιδομαῖος, Οοϑά, 
δετεῖ! οπηηεβ. τῷ ᾿Αμωῤβαίξ ὁ ̓Εδεμαῖος ἦν Αττη. ΕΖ, αἐπὸ τῆς 19] 
“πάνω τῆς Ἃ, ΧΙ, τ΄, 18, 20, 64, γι1, 82, 84, Ιού, 121, 128, 134. 
ΑΙ4. πη. Ἑὰ. . ὠπ᾽ ἐπάνω οπὸ τῆς 5ίαν. Οἶτοσ. ἐπὸ τῆς ἀνα. 
ξάσεως] ἐχάνω (οπρρὶ. ἀπὸ τῆς ἀναβάσεως ᾿Αχραβὶν] ο Ιδαμαιος 
ἐπάνω Αχραξιν 10) 75. ἤς, ηἰῇ Ἀχραδεν; δὰ, το. Αἴον, “ἢς, ΝΣ 

Αχραξην, 1οϑ. ετάνω Αχραμμειν ςς. απὸ αναξασεως. Ακραξειν 

γηδίς. ὃς. ἸΑκραξὶν] Ἄχραξειν Χ, ΧΙ, 16, 44, ς3, 82, 85» 121, 
131) 209. ΑἸά. (δι. Νῖίς.. Αχκραξειμει τς, 29, 64... Αχραδιμ 128, 
Ατῇη. 1. δἰτ]υδ. οπλῃοδ., Αστη. Ἑά ἢ Ακραξιν Οομρὶ. ᾿Ακραλὶν (Δηιί- 
«υἷος ἰδέλῖο διοτὶς ᾿Αχραθλὶν, ΔηΠΙ ΦυΠΠ πιὰ ̓ Ακραξίν.) 814ν. Οἰἶτορ. 
πὸ τῆς 25] ἐπι της 1], 45) 59, 7) 84, τού, 134- Ργρτηϊί, καὶ ΧΙ]. 
α ἅπο Ῥτΐπιο : βαθεῖ πιᾶπῃ τες, 8, πέτρας] τέρας (ς) .23. καὶ 
ἐπάνω] α καὶ Οξογρ. ϑίαν. Οῇτος. 

, ἄγγελος] 
᾿ ὁπὸ Γαλγὰλ ἐπὶ τὸν κλαυϑμῶνα} μέρεν εἰφμιάπιοπα 
Γαλγὼλ] Γαλγαδ Χ, ΧΙ. Γαλγαλα γι. Γαλ- 

γάλων γ6, Ῥαλααδ Ὑπεοάοτεῖ. ἴῃ (Αι. Νῖς, Γαλγαλ ἐπὶ] 
α 1οό. ἐπὶ τὸν κλαυϑμῶνα] καὶ Οεοτρ. ϑίδν. Οὐἶϊορ, εἰς τὸν 
φύπον τὸ κλαυϑμδ δῖαν. Μοίᾳ. δά ἔρεινι βομείκσι γυϊγ. ἐπ λοομη 

1. Καὶ ἀνίξη] ἀνίθη γὰρ Ὑπεοάοτ. ἴῃ [υἀ. Ο, ). 
αγίελων ᾽ς. 
σιοπίοηι ΑἹ δ: 

, “οκείωπι Βῖοϊ. Βομεπι. ϑίγαςκ. εἰ Μεϊαπιτίςι,. κλαυϑμῶνα] κλαυϑ- 
Μὸν Ξ4. κλαϑμωνα 75. καὶ ἐπὶ Βαιϑὴλ] καὶ ἐπὶ Βιϑὴλ 

Απῃ. 1. Ατπι. Ἐά. ἐκὶ Βεϑὲὶλ Θεοῖς. ἐπὶ Βιϑὴλ ϑίαν, Οἴτος. 
καὶ ἐπὶ Βαιϑὴλ--- Ἰσραὴλ] α οὐπὶ ἰηϊογπιοιὶ, Οοπηρὶ. καὶ ἐπὶ τὸν 
οἶκον] κα ἐπι 19, το8. α καὶ δίαν. Οἶτορ. Ἰσραὴλ] Ἐ απο Γαλ- 
γάλων ξ45) 75. Ὑπεοθογεῖ. ἰπ 14. Ω. 7. -Ἑ ἀπὸ Γαλγαλδὼν ςο. 
Ἔ απο Γαλγαλων καὶ ἐπι τὸν οικον Ἰσραὴλ τού, 134. πρὸς αὐ- 

τοὺς] αὐτοῖς Ατην. τ. Αὐπη. Εά, Θεοῖς. Τάδε λέγει] , 15, 18, 
109) 545) 59, 64, 75» 847 τού, τοϑ, 128, 134. (οπηρί. ΑἸεχ. αὶ λέγει 

44. ὧδε λέγει Ατην. τ. Αππ. Ἐά. Κύριος, ᾿Ανεξίξασα] Κυριος 
ανεξιξασεν τς, 18,19. Κύριος ἀνηγάγεν 44.) ξ4, ζ0, 7 ς» 84) τοῦ, 134. 
ὙπΠεοσοτεῖ. ἰος. οἰ. ᾿Ανεδίδασα] Κυριος ἀνεξιδασεν Χα ΧΙ, γι, 82. 
ΑΙεχ. Αγπλ. ᾿. Αππ. ἘΔ. αἀνεδιξασεν 6.) τοϑ, 121. (οπιρί. ανεξη- 
δασεν 128. αἀνεδηδασα 131. ῥτγατλῖς. Κυριος ΑΔ. ὑμᾶς 17 ημαςς. 

ὑμᾶς ὈΪ5] "μας (4. καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς], ς9. εἰσήγαγον] εἰσ- 
ἡγαγεν Χ, τς, 18, 10) 44» 547) 64,71) 755 82. 84, τοῦ, τοϑ, 121, 128, 

134. (μηρί. ΑΙοχ. Ὑεοάοτεῖ. ἰοο. εἶϊ. ΑΥπι. :. Ασπι. Ἐάὰ, εἰσαγαγεῖν 

ΧΙ. ἐξήγαγον ΑἸά. ὑμᾶς 25], 81ὰν. Οὗτος. τὴν Ὑ»] α τῆν ςβ. 

ἣν ὥμοσα] ἦν ὠμοσε (ἢς εχ επιεπάατίοης ; ρτῖογ (ςἤρτυγα ογαία εἴς.) Χ. 
εἰς ἣν ὥμοσε Αται. 1. Αγπι. Ἐά, ὥμοσα} ὠμοσεν τς, 18, 10, 44, 
ζ4) 59, 64. 71) 82, 84. τού, τοϑ, 121, 134. (πρὶ. Αἰεχ. Τ βεοάοτοει. 
ἰος. εἶτ, ὥμοσα---εἶπα) ὠμόσε τοις τατρᾶσιν ὑμῶν τὰ δχναι υμιν 
κα]εσχεσιν, καὶ εἶπεν ΧΙ. τοῖς παχρασιν] ωρὸς τὰς πατέρας ϑῖαν. 
Οἴἶγος. ὑμῶν 15] -ἐ τὸ δαναι υμιν κοϊασχεσιν Χ. - δαναι υμιν 
τό, 30, ς2, ς7) 59.) 76, 77, 84,131, 226,237. (Δἴ. Νῖςο. Τποοφοτεῖ. ἰος. 
οἶς, Αστη. 1. ᾿Ἄσηγ. Εἀ. Ὅξογρ. ϑαν. -Ἐ τοὺ δουναι ὑμῖν 18, 29, 44, 
845), 5 5» 48, (πῃ πηᾶγρ. {Ὁ -- 64.) )ς, 82, τού, 121) 128, 124. Οοπηρ], 
ΑΙα. ΑἸεχ. ἡμῶν τὰ δεναι ὑμῖν 1057 108, εἶπα] εἰπὲν Χ, 20, 1 
82, 121) 128. (οπιρὶ. 8ϊαν. Οἷἶτορ. εἶπεν ὑμῖν τς, 18, ζ4, ς8, 64, 

759 84, τού, 1ο08,.134. Αἰεχ. Ὑιεοάοτγεῖ, ἴος. οἷς. επεν ἡμῖν 10. 

εἶπε πρὸς ὑμᾶς 44. εἰπὸν ςς. ΑἸά, λέγει ὑμῖν Ατίη. τ. Αγηι. Ἐά, 
Οὐ διασκεδάσω] ου μὴ διασκεδασω 44, ς4» 59, 71) 7» 84, τού, 134. 
ῬὙπδοοάογεῖ, ἰος. οἷζ. τὴν με ὑμῶν) α τῆν 1ζ, τ, 10, 64) 7ξ,) τοϑ, 
128. Οοιφὶ. ἢ μεθ᾽ ὑμῶν Αγ. :. Αγπι. Ἐά, δῖαν. [Ἴ ἐς! με ὑμῶν 

Οεοτρ. μεθ᾽ ὑμῶν] μεθ ἡμῶν ξ0. εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς τοὺς 
αἰῶνας 5]αν. 

11. Καὶ ὑμεῖς] α ὑμεῖς Ατηχ. τ. Ἄττῃ. ἘΔ. ὑμεῖς δὲ δῖαν. Οἴἶτορ. 
οὐ διαϑησ.} μὴ διαϑήσ. Ατηχ. 1. Ατπι. Ἐά, δἄιχϑήσεσϑε] διαϑη- 
σεσϑαι γς. ησισθὲ 8.. διαϑήκην] -ἘΞ μου πιᾶπι τες. 131. 
τοῖς ἐγκαθημένοις] μετὰ κα]οίκων Ατιη. τ. Ατπι. Εά. σὺν τοῖς ἐγκα- 
“ημένοις 5αν. Μοίᾳ. εἰς τὴν γῆν ταύτην] ἐν τῇ γὴ ταυΐη ς4, 7 ζ, 
209. Ὑπεοάοτγεῖ. ἴῃ 104. Ω. ). Απη. 1. τῆς γῆς ταύτης Αττν, Ἐὰ, 
εἰς ταύτην τὴν γὴν Οεοτρ. ἐπὶ τῆς γὺῇς ταύτης δίαν. Μοίᾳ. τὴν 
γῆν ταύτην} τὴ Ὑη ταυτὴ 9. εδὲ τοῖ; ϑεοῖς αὐτῶν προσκυνήσετε] 
καὶ μὴ μετὼ τῶν ϑεῶν αὐτῶν" καὶ μὴ τροσχυνήσετε Ατἴπ. 1. Αγῃ. Εἀ, 
ἰδὲ προσκυνήσητε τοῖς Θεοῖς αὐτῶν Οεογρ. προσκυνήσετε] τροσκυ- 
γησητε ΧΊ, 61. (Αἵ. Νὶς. ου μ᾽ τροσχυνήσητε 1ς) 18, 44, (ς4. υἱ νἱ-᾿ 
ἀεῖιτ.) ς8, 59, Ὅ4., 82, τού, τοϑ, 121, 134. ΑἸά, ΑἸεκ. ΤΙ βοοάογεῖ. ἴῃ 
(Αι. Νίς. ργαπηῖτε. οὐ μη 29, ςς, 128. (πρὶ. Ὑμεοάοτεῖ. ἱπ 74. 
Ω, 7. Ργβπηϊτ, εδὲ μὴ 71. ἃ μὴ προσχυνήσειται ἢς. γλυκὰ} 
κρυπα 64. -ξ τῶν Θέων 128, συντρίψετε συντριψατε 10, καὶ ζ» 
108. (οπηρί. συντριψαΊαι )ς. τὰ ϑυσιαςήρια } ργατηϊῖ. καὶ ΧΙ, 
15, τό, 18, 19, 54, 58, ς0, 71, 7ς) γό, 77, 85, 84, 8ς, τού, τοῦ, 128, ᾿ 
131), 1347) 1447) 200, 2326, (οπιρὶ]. ΑἰἸά. ΑΙεχ. Οδι. Νῖίς. ΟεοΥ- 
τὰ 237). καὶ ϑυσιαςήρια Απη. 1. Ατγην. Εά. χαϑελεῖτε!] καῖα- 
καυσέτε 11]. καϊασκαψατε Χ, 19, 82, τοϑ. Οοπριὶ. δίαν. καΊε- 
σχαψατε ΧΙ. κατασκαψετε τς, 18, 29, ζ4» 49, 64, γι, 84, τού, 
121, 128, 134, 200. ΑἸά, Τβεοάοτεῖ. ἰος, οἶς. ἢς, 'π οδατδῶ. τΐπογε, 
Αἰεκ. καϊαςρεψατε ςς. κατασχαψα οὐπὶ τ' ἔπρτα υἱήπι. (γ]140. 
ης. καὶ ἐκ εἰσηκ.] καὶ ὑμεῖς οὐκ εἰσηκ. Οεοτρ. οὐχ εἰσηκὅ- 
σατε] εχ εισακεσαται )ς. κα 8κ 84. φωνῆς [48] φωνῆς αὐτὰ 10, 
44).54) 89, 78γ 84) τού, (τ1ο8. εχ φοσ.) 134. Ὑποοάοτεῖ, ἴῃ Τα. 

ΚΕΦ.!, 

2. 



π 

ὙΠ 

ΚΡΙ 

ΚΕΦ. 11. 

3. ρια αὐτῶν χαϑελεῖτε" χαὶ οὐχ εἰσηχόσατε τῆς φωνῆς μου, ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε. 

ἜΘ Ὁ 

ΤΑΙ. 

ΞΡ’ ᾿ 
Καγω εἰπόν, 

) μὴ ἐξά ἘΝ 3 ͵'νᾷϑ 86 Ὁ ἊΨ ςι -ω 4 .Ν ὶ οἱ Θεοὶ ϑ ἜΚ» 

Ου [2 ξ ἄρω αυτὃς ἐκ προσωπ8 ὑμῶν, χα! εσονται ὑμὶν εἰς συνοχᾶς, αὶ! οἱ ὕεοί ἀυτων ἐσονται 

ὑμῖν εἰς σχάνδαλον. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγ[ελος Κυρίβ τὸς λόγες τότες πρὸς πάντας 
εν » Ν ν » ὦ ες Ν ν, Ν 2), ω ..»ν 

υἱδς Ισραηλ, χαι ἐπηρᾶν ὁ λᾶος τὴν φωνὴν αυτων χαι ἐχλαυσαν. 
͵’ 3 ΄ ᾿ [ων ". » 7 3 “δ΄ ζω ᾿ ᾽ 

τόπου ἐχείνε, Κλαυὺ μῶνες" χαὶ ἐσυσίασαν ἐχεῖ τῷ Κυρίῳ. 

ν., Σ» 7 Ἂν ρ 

Καὶ ἐπωνομᾶσαν τὸ ονομᾶ τᾶ 

Καὶ ἐξαπέςειλεν Ἴησϑβς τὸν λαὸν, 

χαὶ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν χληρονομίαν αὐτῷ χαταχληρονομῆσαι τὴν γῆν. Καὶ ἐδόλευσεν ὁ λαὸς τῷ 
Κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ᾿Ιησοῦ χαὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πτρεσξυτέρων, ὅσοι ἐμαχροημέρευ-- 

σὰν μετὰ Ἰησϑ, ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον Κυρίου τὸ μέγα ὅσα ἐποίησε ἐν τῷ Ἰσραήλ. Καὶ 

Νὶς. ὅτι] οτε ΧΙ, τς, 18, ζ4, ζ9, 64) γ1, 82, 84, τού, 128. 
(οοττ. 134.) ΑἸεχ. Ὑπεοάογεῖ. ἴῃ Τ1υἀ. Ο. 7. 5τε το, τοϑ. (οὶ. 
δὲ ὙΠεοάοτεῖ. ἱπ (δῖ. ΝΙς. ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε) ὅτι ἐποίησας 
ταῦτα Αἴτη. 1. καὶ ὅτι ταῦτα ἐποιήσαε Θεοῖς. καὶ τᾶτο ἐποιήσαϊε 

δῖαν. Οἴτορ. 

ΠΙ|. Κάγω εἶπον] καγω εἰπα" ου προσϑησω μετοικῆσαι τὸν λᾶον, 
ὃν εἰπὰ τὰ ἐζωσαι 205 1521. ΑἸά. καγω εἰπὸν εἰ ττοροσϑήτω μετοιχησαι 
τον λαον και ἐπορευϑησαν οἱ νιοι Ἰσραὴλ ἐκχᾶςος εἰς τὴν κληρονομιαν ἂὖ- 
του 63. χάγω εἰπὰ (ἴῃ πιᾶγρ. δἀάϊτιγ-ττς προσϑησω τῇ μετοικισα! τὸν 
λᾶον τατον, ον εἰπᾶ, του ἐξζωσαι) 209. καὶ εἶπον Αττη. 1. Ατηι. Ε΄. 

χαὶ ἐγὼ εἶπον Οεοτρ. ἐγὼ δὲ εἶπον δῖαν. Οὗτος. Κἀγὼ εἶπον, Οὐ 
μὴ} καγω εἶπα ου προσϑησω μετοικισαι τὸν λᾶον, εἰπὰ τοῦ ἐξωσαι ου 
μη καὶ δια τατο ΧΙ. κᾷγω εἰπαὰ πρὸς υμας, Ε τοορευϑήσω μετοικῆσαι 

τον λῶον ον εἰπὰ ἐζωσαι" 8 μὴ ςζ. κᾷγω εἰπᾶ, 8 σροσσήσω τὰ μέτοι- 
κῆσαι τὸν λαον, εἰπὰ τοῦ ἐζωται" δὶ μὴ 71. ἔς, ἤπε τοῦ ρῥείπιο, 82. 

Κἀγὼ εἶπον, Οὐ μὴ---προσώπου ὑμῶν] καὶ εγὼ εἰπᾶς ου τπροσϑήσω τὰ 

μετοικῆσαι τὸν λον, ον εἰπᾶ τοῦ ἐξωσαι αὐτὰς ἐκ προσώπου ὑμῶν 1 ζ,) 
χϑ, 64, τοϑ. (οπηρὶ. και ἐγὼ εἰπα. 8 τροσϑησω τοῦ μὴ δικησαι τον 

λᾶον ον εἰπτὰ του ἐζωσαι αὐτὸν ἀπὸ τροσωπα μὲ ἴθ. χαὶ ἐγω φήσιν 
: ωροσϑησω τοῦ μετοικῆσαι τὸν λᾶον ον εἰπὸν τοῦ ἐξωσαι αὐτὸν απὸ 
σροσωπου νμῶν 445, 845 τού. ἔς, πἰῇ εἰπὰ ΡΓῸ εἰπὸν, ς. ἔς, ἤΠηε ον 

εἰπον; εἴ οσυπὶ ἀὐΐων Ῥτο ὑμῶν, 75. ἔς, πἰῇ μετοικισαι ργὸ μετοικῆσαι, 
χ34. Ττϊεοάογεϊ. πῃ Ἰυὰ. Ω. 7. ἄς, πε φησιν, Τ πεοάοτεῖ ἴῃ (γαῖ. ΝΊς, 

καὶ εγώ φήσι ον τοροσϑήσω τὰ μετοικῆσαι τὸν λᾶον ον εἰπὸν τοῦ εξολο- 
ϑρευσαι αὐτὸν ἄπο τρυσωπου ἡμῶν ς0. Καγὼ εἶπον, Οὐ μὴ ἐξάρω 
-- ἔσονται ὑμῖν 13] καγω εἰπα οὐ τροσϑήσω τὰ μετοιχησαι τον λᾶον ον 
εἰπὰ τι ἐξωσαι! αὐτες ἐκειϑὲν καὶ ἔσονται ὑμῖν ς8ὃ. καὶ ἐγὼ εἰπᾶ ου 
τροσϑήσω τον. μετοικισαι τὸν λαον, ον εἰπτᾶ ἐξωσαι αὐτὲς εκ προσωπου 
ὑμῶν καὶ ἔσονται ὑμιν 128. καὶ ἐγὼ εἶπα" οὐ ̓ τροσϑήσω τὰ μετοικί- 
σαι τὸν λαὸν, ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεϑρεῦσαι αὐτὲς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ 

ἔσονται ὑμῖν ΑΙεχ. οὐ μὴ ἐξάρω] 8 τοροσϑησω τὰ μετοικισαι τὸν 
λαονν εἰπα τοῦ ἐξωσαι" 8 μὴ ἐξαρω Χ. εἰ προσϑησω μετοιχήσαι τὸν 
λᾶον, ον εἰπὰ τοῦ ἐξωσαι, 8 μὴ ἐξαρω τό. ἔς, πε τῷ, εἴ συπῈ μηδὲ 
ΡιῸ αὶ μὴ, δῖαν. Μοίᾳ. ἐ προσϑήσω μετοικῆσαι (ἐξαίρειν, ἐγαπο δεν, 
(οὐ. ϑ8εγεὶϊ 4.) τὸν λαὸν ὃν πτροσέϑηκα ἐξῶσαι (εἶπον ἀπολέσαι 
Οοάά. ϑετγεὶϊ 4) καὶ οὐκ ἔξαρω ὦ Ατιπη. 1. Ασπι. Ἐά. οὐ τροσϑήσω τὰ 
μετοικῆσαι τὸν λαὸν τᾶτον ὃν πα τῷ ἐξῶσαι Οεογρ. οὐ ) τροσϑήσω 

ἐξῶσαι δῖαν. Οἴγορ. ἐ μὴ Ἱ ἐξαρω---προσώπου ὑμῶν] ποπ αὐἰγίείαπε 
“ταηβπίργανε ῥοί ΣΠΩΣ φμερι ἀἰχὶ ἐἰσονεὶ πὸ αὐξοναπε εὸς ὦ ἔαείς νοῆτα : 

Αυς. ἐξαρω] ἐξαρῶ τό, 77, 85.) 111) 144. 236. (237. υἱ νἱά6- 
τυ.) αὐτὰς} α Οεοιρ. ἐκ προσώπου] απὸ προσωπὸ τό, ς7. 

Οεοτγς. δῖαν. Οἴἶγος. ἐκ τῷ προσώπου Ατηι. 1. Αγηι. Εά. ἔσον- 
ται ὑμῖν 15] α ὑμὶν 144. καὶ οἱ ϑεοὶ---σκαάνδαλον] εἰ Ζἰλ ἐονηα 
,)}μέγωπε νοὶ ἐπ εαϑαπι. ΟΝ υἷξ. ἐπ τμίπασι.) ΒΙΌ]. Βοῆεπι. ϑίγαςκ. εἰ 

δι εογρι βπὶ νοὐϊς ἐπ εα πε. ΒΙΌΪ. Βοζειη. Μεϊδηιης ΗΙ!. οἱ 30}} 

κοὶ Ατη.. 1. Αγ. Εά. οἱ ϑεοὶ αὐτῶν ἔσοντοι] ἔσονται ἐκεῖνοι 

Οεούσ. ὑμῖν 25]  ϑίαν. Οἰΐτορ. εἰς σκάνδαλον] α εἰς Θεογρ. 

ΙΝ. ἐλάλησεν) -[- νμιν 82. ὁ ἄγ[λος] α ὁ α36. Κυρίου) 

αὶ ἀξ νξ. Κυρίε--ἐπῇραν] Κυριου ταυτὰ τῶρος αὐτες απῃραν 44. 
τὲς λόγες} ῥγαβηηε. ταντας 237. τάτας] α' τοῦ. ταντὰς 

υἱὸς] ταύ 111, .4. ζ9ς. τσανῖας τες νιᾶς τό, ς7, 77, 84) 236. (αἴ. 
Ν:ς. Αγῃι. τ. Αγπὶ. ΕἘά. δνιες )ς. [Πιαδεῖ ἴῃ οπαγδέξ. ταΐηογε ΑἸόχ. 
καὶ ἐπῆραν ὁ λαὸς} ἀπῇραν οἱ λαοὶ Απῃ. 1. Ἄπῃ. Ἐά. ἐπῃρα»] 

ἐπῆρεν 111, τό, ςς, ς8, 09, 76, 779) 131) 134, 236, 217. (αἴ, ΝΙς, 

Οεογρ. ἔχλαυσαν] ἐκλαψαν 7ς. ανεκχαυσαν 76. 
Νν. Καὶ ἐπωνόμασαν]. εκληϑη ΧΙ. δια τατο ἐκληϑη 1 ς) 18, 10, 

29, 445 ς 5 64; 75») 84. 1ο8, 134. (οπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ εἐπονομα- 

σαν τό, 131. καὶ δια τατο ἐχληϑη 71» 82, 121. διατᾶτο ἐκλήϑη (Πς) 
τού." δια τοῦτο εκληρωϑη 128. χαὶ διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη Ατηι. τ- 
Ἀπῃ. Ἐά. καὶ τότε χάριν ἐπωνόμασαν δίαν. τὸ ὄνομα τὸ τόπε 
ἐχείνου] τὰ τοπξ ἐχεινοὺ τὸ ὀνόμᾶ 131. ὁ τόπος ἐκεῖνος Αττη. 1. Αἴγηι. 
ἘΔ. τῷ ὄνομα τῷ τόπῳ ἐκείνω δῖαν. Κλανθμῶνες] κλανϑμος τς» 

γο:σ. 11, 

44. χλαυϑμὼων 18» 19. 44» 64) 84, τού, 134. Οοιηρὶ. ΑἸ]εχ. δῖαν. 

κλαϑμων ᾽ς) 128. ἰϑυσίασαν) εϑυσαν ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29» 

30, 445) 4» 5) 57. 58, 64) 71, 755 76, 77) 82, 84) τού, 1ο8, 121; 
128, 1119) 134, 237. ΟΟπλρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐϑυσίασαν ἐκεῖ ἐϑυσία- 
σαν ἐκεῖ ϑυσίαν (εογρ. ἔϑηκαν ἐκεῖ ϑυσίαν ϑίαν. Οἴτορ. 

ΝΙ. ἐξαπέφειλεν] απεξέιλεὲν 209ρ. ῴἠ Ἰ(ησδς] ο Θεὸς τό, 30, ς2, 
ς 75 76, 77. 131, 236, 237). ΡΓΘΙΉΜΠ τ. ο ς4) ς9. (οπιρὶ. κα 71. δο- 

οΔδυϊυπ) Ἰησᾶς υργα πονεπὶ ρυπϊβ ποίδῖαγ, εἴ ἴῃ Πηαγσίης ΠΊΔΠΙΙ5 
Ρήαιᾶ Τοτίρης Ἰόδας. Ατη). 1. Ἰησξς---τὴν γὴν} ἑκᾶφος εἰς τὸν 

τόπον αὐτου και τὴν κληρονομιᾶν αὐτε τού. καὶ ἦλϑεν] καὶ ἀπο- 
ρευϑησαν οἱ νιοι Ισραηλ ἐχαςὸος ς8. καὶ ἦλθεν ἀνὴρ] καὶ ἀπηλϑον 
οἱ υιοι Ἰσραὴλ ἕκᾶςος εἰς τὸν οἰκον αὐτου καὶ 64. καὶ ἐπορευϑησαν οι 
νιοι Ισραηλ, ἐχᾶςος εἰς τὸν τόπον αὐτῇ, Καὶ ἐχχςος 121.’ καὶ ἦλϑεν 

ονὴρ---τὴν γῆν] εἰ αὐϊεγεπὶ ΜΠ Πγγαεὶ πιπιφωϊγας ἐπ ἄοηιμηι ψίασι, εἰ 

μπη μας ἱπ ἀσνοάμαίοπι μαπι, ἠεετεώμανς σγγαπι : Αυρ. καὶ 

ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν} καὶ εἐπορευϑήσαν οι νιοι Ἰσραὴλ 
ἐχαςοὸς εἰς τὸν οἰχοὸν αὐτῇ χαὶ ἐχχφος εἰς τὴν κληρονομίαν Χ, ΧΙ, τό, 

29, 535» 555 66, ς7, γύ, 77, 82») 84)131) 1345) 144, 236,27. Οδῖ. 
Νῖς. Αὔπη. 1. Ἀπη. ΕἘά. ἔς, ἢἤπε τὴν, 2... ὅς, υεἰῇ καϊακληρο- 

νομιαν, ζ2. καὶ ἀπηῆλϑον οἱ υἱοι ἴσρχηλ ἐχᾶςος εἰς τὸν οἰκὸν αὐτῇ καὶ 
εἰς τὴν κληρονομιᾶν τς, 18, 195, ς4,) 59, 75, τοβϑ. Οοιηρὶ. ἔς, ἰῇ 
τόπον ὈΓῸ οἰχόν, 71. ἔς, ἤπε Ισραηλ, 128, ἔς, πἰῆ ὠπῆλϑαν, ΑΙεχ. 
καὶ ἐπορευϑησαᾶν ἑκᾶςος εἰς Τὸν οἱκον αὐτῷ καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν 44. 
και ἐπορευϑησαν οἱ νιοι Ἰσραὴλ ἐκαςος (πηᾶγρ. ἀνὴρ) εἰς τὸν οἰκυν ἄἀντου, 
καὶ εκᾶςος εἰς τὴν χληρονομίᾶν ὃς. καὶ ἀπῆλθον καὶ ἐπορευϑησᾶν οἱ 
υιοι ἴσραηλ ἐκαςὸς εἰς τὸν ΟΙΚΌΥ ἄυτὰ χαὶι Ἐπαρος ες τῆν αὐοώ τα ὡυγα 

2090. καὶ ἀπῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕκαςος εἰς τὸν τόπον αὐτῇ, καὶ 
ἕκαςος εἰς τὴν κληρονομίαν ΑἸά, ὙΠΒεοάοτεῖ. ἰπ [ιἀ. Ο,, 7. ῆς; ἤης 

ἕκαρος εἰς τὸν τόπον αὐτὰ καὶ, ὙΒεούοτεῖ. ἴῃ Ὁ ι. Νίῖς. καὶ ἦλθεν 

ἀνὴρ. εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῷ] καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕ ἑκαςὸς 

εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ καὶ ἕκαςος εἰς τὴν κληρονομίαν. αὐτῷ ΑΥπι, στ. Αγτη. 

ἙΔ. ἄς, εἰ ἀπῆλθον ρῥτο ἐπορεύϑησαν, εἴ ἢ πε καὶ ὶ χ5, ἄφογρ. ῇς, πἰῇ 
ἀπῆλϑον ΡῖῸ ἐπορεύϑησαν, Ῥῶν. Οἰδπορ. χαὶ ἀπῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 

ἕκαςος εἰς τὸς οἴκες αὐτῶν. καὶ ἕχαςος εἰς τὴν χληρονομίαν αὐτῷ ϑἴαυ. 

Μοῖᾳ. αὐτῇ δαδεῖ 'π οδαγδέξ. τπηϊηογο ΑἸΪθχ. χκατακληρονο- 

μῆσαι!] ργβευηῖτε. τὸ τό, 44, 535 54» 575 76, 77, 84) 8ς,) 134, 200, 236. 
ΑἸεχ. (δι. Νῖο. ὙΤβεοάογεῖ. ἴῃ (δῖ. Νῖς. καταχληρ. τὴν γῆν] 

α 7. τὴν γὴν] αὐτὴν ςς, 121. ΑἸά, - ἐκείνην δ[αν. Οἰἶγορ. 

ΨΙ. α Τοῖαπι σοτητηᾷ. 1οῦ. τῷ Κυρίῳ} αὶ τω ξ 4, 59, 75- 
πάσας τὰς ἡμέρας] ογιπὶ πες ἀϊούτις Οήξ. Βοπη. τ. ἴῃ 14. ἐν πα- 
σαις ταῖς ἡμέραις δίαν. ΄αάσας τὰς ἡμέρας Ἰησὰ καὶ] α ΧΙ, τις, 

ξς, 63, 71, 82, 128; ΑΙά ἾἸησὶ] τῷ Ἰησξ Ὑπεοάοτγεῖ. ἴῃ 7υά, 
ο. 7. Ἴησα καὶ πάσας τὰς ἡμέρας] α Χ, 29, τό, 64, τδτ Ἰησᾷ 
καὶ πάσας ἡμέρας (φυα γοοβου Α ποῖδηϊοτῦ {πργὰ ρυη 15 ἀεἰοϊοη 5.) 

Ατπ.. 1. καὶ πάσας τὰς ἡμέρ. τῶν τρεσξ.} λ 44: «ἱ οπιπὶ μι: 16: 
ὅμως (Ὀηϊογμε δον ὩΠ Οήξ. ὈδΪ ἴρτΔ. καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῶν 
πρεσῷ. 8]αν. ὅσοι ἐμακρ.] φιὶ ἰοπρίογαπι αἰἴσγμπα {μενκπι Οήρ. υδὶ 
ἴαρτα. ὅσοι ἅπαξ ἐμακρ. ΛΙτη. τ. Ατγπὶ. ἘΔ. ὅσοι αὐτῶν ἔμιακρ. αν. 
Οἴτορ. μετὰ Ἰησοῦ) '"μέϊα Ἰησουν 18, 64. (οπιρ!. ΤΙπεοάοτεῖ. 
ἴος. εἶτ. 20Ηῇ ζψμσι Οὐρ. υνῖ ἔργα. ὀ ὅσοι ἔγνωσαν] καὶ ὅσοι ἔγνω- 
σαν 81αν. Οὔτορ. τᾶν τὸ ἔργον] λα πᾶν ςς. ϑίαν. Οἴτοσ. πανα 
τὰ ἴργα Οεοτς. Κυρίου τὸ μέγα] τὸ μέγιξον Κυρίου Απῃ. 1. 
Αὐτὴ. Εά. Κυρίε μεγάλα μεγάλα Οεοτς. 

ἐποίησεν) το μεγὰ ζυριου ο ἐποιησε 44. τὰ Κυριε τὸ μεγα ο ἐποιῆσεν 
ς8. τὸ μέγα ὅσα] ὃ 237. ὅσα ἐποίησεν] ὃ ἐποίησε ΧΙ, τς, τό, 
18, 10, 30, 54» ςό, ζ0, 64, 715) 75, 8259 1τοβ, 121) 128, 131) 1349) 144} 

209. οηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (αἵ. ΝΊο. Ἰπεοάογεξ. ἷος. οἰϊ. καὶ ἐποιῆσεν 
γ6. ἐν τῷ] αν 19, 54, 55» 59» 71» 75. 845 108, 1217) 134. ΟΟΠΡΪ, 
ΑΙά. Αἰεχ. Ὑτπεοάοτγεῖ. ἰος. οἶξ, δῖαν. κἡ τῷ ς8. 

ΨΙΠΠ. ,α Τοῖυπι σοπηηᾶ. τοῦ. Καὶ ἐτελεύτησεν---ησατέρας 
αὐτῶν ἴῃ σοι. 10.1.44. Ἰησξς]} ργαπιῖίς. ὁ ς4. Οοπρ. υἱὸς 
Ναυῆ δδλος Κυρίε} δβλος Κυρίς νὸς Ναυη ϑῖαν. Οἴἶτορ. δῶλος] 

θο 

Κυρίᾳ τὸ μέγα ὅσα 

κ.- 



(ΑΝ. το Ἀπ δ Εν 

ΚΕΦ, Π, 
ἐτελεύτησεν ᾿Ιησᾶς υἱὸς Ναυὴ ὅδλος Κυρίου, υἱὸς ἑκατὸν δέχα ὀδ Ἴ 2. ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ 9. 

δι πὸ. ὃ ; 
τῆς χληρογομίας αὐτδ ἐν Θαμναϑάρες, ἐν ἐρΗν ἐλιμευ Νὐὰ Βηδία, δ ΟΣ τ ἀρ, ἐν ας ἰός 10. 

ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοῦς τα τερας αὐτῶν" καὶ ὠὰ γενεᾶ ἑτέρα μετ ἀὐσεῦ, οἱ 

οὐχ ἔγνωσαν τὸν Κύριον, χαΐ γε τὸ ἔργον ὃ ἐποίησε ἐν τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐποίησαν ἡ υἷοι ἴσ- 11. 

ραὴλ τὸ «πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ ἐλάτρευσαν Τοῖς Ῥχαλύμε᾽ Και ἐρρλλινορ τὸν Ἐυριὼ 12. 

τὸν Θεὸν τῶν πτατέρων αὐτῶν, τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γης Αἰγύπ]ου, χαὶ ἐπ ορεῦϑησαν ὑξίσῳ 

Θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν Θεῶν τῶν ἐσνὼν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, αν περυσεχύνη σαν ἀυ τρις χαὶ 

παρώργισαν τὸν Κύριον, Καὶ ἐγκατέλιπον αὐτὸν, χαὶ Ν ομα τ Βααλ χαὶ ταῖς Ἀράρταις: 18. 

Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ Κύριος ἐν τῷ ̓ Ισραήλ' χαὶ ταρέδωχεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας προνομευόντων, καὶ 14. 

χατεπρονόμευσαν αὐτός" χαὶ ἀπέδοτο αὐτὰς ἐν χερσὶ τῶν ἐχϑρών αὐτῶν χυχκλόϑεν, χαὶ ἐκ ἠδυγή- 

ργωταῖττ. ὃ {47 7ς. υἱὸς 21 α τό, 30, ξ4.,.53γ τ, ς7), ε8, 63, 7) Οὔπ . ΑΙά4. ΑΙεχ. εναντι ςο, 128. ἐνώπιον---τὸν Κύριον ἴῃ ἥπα 

π΄ τ᾿ 

' ἫΝ 

γό, γγ, 8ς, 128, 436, 437. (αἴ. Νίς. - ὦν 54) 7ς. ὧν ζ0» 134. 
βιές 2ο9. Βιαθεῖ ἱπ Ὁμαγαέξ. πηΐπογε Αἰεχ. υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτὼν] 
ὧν ἐτῶν εχᾶτον δεχα 84. ὃς ἦν ἑκατὸν δίκα ἐτῶν Θεογρ. βιώσας θ 

καὶ τ ἔτη ϑίαν. Οἴτορ. ἑκατὸν δέκα} δεκα καὶ ἐχατον τς, 18, 64, 
121) 128. ΑἸά. ἑκατονκαίδεκα (Π0) 30. εχᾶτον καὶ δέκα ς8, ςο, 8ς. 
ΑΓΠ,. 1. Αστῃ. Εά. ϑίαν. Μοίᾳ. ἔς, ουπὶ χαν ἴῃ ομαγαέξ. τηΐπογε, 
ΑΙεχ. ἐτῶν] ἐτη 200. 

ΙΧ. , Τοτιπ) ςοπηπιᾶ. το6. ἔϑαψαν] ἐταψεν 77. ἔν ὁρίῳ] 
ἐν ορεῖ 1Π|, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29. 2, 53, 58, 64, 71. γ6, 77, 8ς,) 1219 
128, 131) 144) 209, 236, 237. ΑΜ. (αἴ. Νίς. επ᾿ ὀρεε τς. εν τω 
ορει 5ς. Ατγῃ. 1. Αγπι. Ἐά, ἐ ρίω (6) γς. ἐν ὅρη (ῆς) 82. ἐν ὁρίοις 
5]αν. τῆς κληρονομίας] αὶ τῆς 5.45 50, ἐξ χϑάς Θαμναϑαρὲς] 
Θαμναϑάρεως 11]. Θαμνασαραχ, 18, γς, 84» 128, 134. Θαμνα- 
“αρεϑ ςς. Θαμναϑάσαρες τῦ, 63. Θαμνασαχαρ ζ9, τ21. Θαμ- 
γαδαρ 77. Θαμναϑσαρὲς Απη. ἘΔ. Θαμνὴ “αρὲς δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἐν ὄρει] εν τῳ ὁρες ς7. Ατπη. 1. Αττη. Ἐά. ᾿Εφραὶμ] ᾿Επρὶμ Αγ. τ. 
Ἄτῃι. Εἀ. Οσεογς. τοῦ ὄρες] λτξ ς8. Γαας] Γαλααδ 18, ξ 4) 
59, 75» 84) 128, 134. Σαας ςς. Γαξαας ς8. Γαλαᾶς τοϑ. Γααϑ 
δῖαν. ΟΠτορ. 

Χ, Καὶ] καὶ γε], τό, 30, 43) τό, ς 7.) 63, γ6, 77, 85, 128, 131, 
144, 200, 236, 237. (Δι. Νίς. καὶ μετῷ ταῦτα Θεοῖρ. ἔς, ἢπε 
καὶ, 8[αν. ΟΠῇτορ. Καὶ πᾶσα ἡ γενεὼ ἐχείνη} καὶ εἐτελευϑησαν 
πασὰ ἢ γένεα εχεινὴ χαι τοῦ. Καὶ πᾶσα ἡ γεν. ἐχ, παροσετέϑ.] Εἰ 
ογΙης ΣΈΟ ΑΙ ο αρΡοὶ μμπὶ Δὰρ. τπροσετέσησαν) συνηχθησαν τό, 
30, 52) 53) 57, 63) γ6, 77) (8ς. ἴπ πηᾶτρ, τ Εά4,} 121, 1445) 2090, 236, 
237. (αἴ. Νίο. κα το, 1ο8. συνήχθη ς. προσετεϑση 82. πατί- 
ρας αὐτῶν] Ἤ δαλευοντες τω Κυριω το6. πατέρας αὐτῶν Ατηι. 1. 
Ατη. Ἐά. 8[αν. χαὶ ἀνέρη] αὶ καὶ Αγ. τ. Ατπὶ. Εά. γενεῶὼ 
ἑτέρα] ΤΥ. 30. Ατγη]. 1. δ] Π4ιε οἵηπος. Αση. Ἐά. ἑτέρα μετ᾽ αὖ- 
τὰς] ἐτερὰ τοὺς (ςοττ. μετ᾽ αὐτὰς τηΔΠὰ τες.) τε: ἑτέρα μετ᾽ 
αὐτὰς, ὁ] ἑτέρα τοὺς οἱ (ἢς) τό. ἐτερὼ μετὰ ἴησου ([οτίε νοϊιῖ 1η- 
σὰν) οσοι 44. μετ᾽ αὐτοὺς] . 2, γό, 77. Αγηῖ. 1. δϊίψιιε. Αὐτη. 
Ἐά. προς αὐτὰς 7ς. μετ᾽ αὐτὰ οτι 84. μετ᾽ αὐῇων τοῦ. 

»»Σς τού, 134. ΑΙεχ. καὶ Τβεοδοτεῖ. ἴῃ 70α. Ο. ). 
σαν] ἢ οὐκ ἔγνω 81αν. Οἴἶτος. ἔγνωσαν] ἐπεγνωσαν τό, 63. τὸν 
Κύριον] α τὸν Τ᾿ εοάοτεῖ. ἴῃ (ταί. Νίς. 7 Οἷς. Ηοπη]]. 2. ἰπ 704, 
χαΐ γε τὸ] α γε τς, 18, 19, ς4, ς8, ς9, 64, )ς, 84, τοβ, 148. ΟΟΠΗΡ. 
Αἰ4, ΑἸεχ. ὙΓπεοάογει. ἴ 74, Ω. γ. κατα τὸ 44. καί γε τὸ ἔργον 
Ὁ ἐποίησεν ] εἰ ορῥέγα φία' εοῖ! πιασπα Οὔ. 00] ἔργα. εἰ ορεῦα ἐ7κς φμαδ 
“ε Αὺρ. καὶ καὶ τὰ ἔργα ἃ ἐποίησεν Ατηι. τ. Ατπι. Εά. καὶ τὰ ἔργα 
ἃ ἐποίησεν Οεογρ. ὅ8[αν. ὃ ἐποίησεν ἐν τῷ Ἰσραήλ] ὃ ἐποίει αὐτῷ 
44- ἐποίησεν ἐν τῷ] ἐποιει τω τοό. ἐν τῷ] κεν (ρηιο : μδθεῖ τηδηιι 
τεσ. τό, 18,) 29) 30, 54) ξξ, τό, 579 59) 63, 64, 719 75» γό, 779 84. 
1Ό8, 121) 128, 131) 1347γ1445. 236, 237. (οἴηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. Ιου. εἰ. ἐν μέσῳ Ατιη. 1, Αγηη. ΕΑ, ἐν τῷ Ἰσραήλ] 17), «εἰ 
Αὐρ. Ἰσραήλ] Ἢ καὶ οἱ υιον Ἰσραὴλ κατωχδν μετα τῶν Χανα- 
νανών, καὶ τῶν ΧετΊίαιων, καὶ τὼν Ευᾶϊων, καὶ τῶν Φερεζαίων, και 
τῶν Δμορραιων, και τῶν Ιεξουσαιων, και τῶν Γεργεσαίων" και ελαξον 
τας ϑνγατερας αὐτων γυναιχας, καὶ τας εαυτων ϑυγατερας εξεδοντο 
τοις νιοις αὐτῶν. 54.) 58, 59. ἔς, ΠΙῇ υοι ῥΓῸ οἱ νιοι, εἴ ἐλαξεν Ρίο 
ἐλαξον, )ς. ἔς, πἰῆ καὶ τὰς υγατερας αὐτῶν ἐξεδοντο γυναῖκας Ρτὸ 
χᾶι τὰς εαυτων ϑυγατερας εζεδοντο, [00 --- τ21. Ἔ καὶ οἱ Ισραηλ 
χχτωχὲν μετὰ τῶν Χαναναιων, καὶ τῶν Χετίαιων, καὶ των ἔναιων, και 
των Φερεζαίων, καὶ τῶν Ἀμορραίων καὶ τῶν Ϊεξουσαιων καὶ των Γεργε- σαϊων, καὶ ἐλαδοσαν τας ϑυγατερᾶς ἄυτῶν γυναίκας, καὶ τὰς ϑυγατε- ρῶς ἄυτων εἐξεδοντο γυναίκας καὶ τοις νιοις ἀνυτῶων, 128. 

ΧΙ. τὸ τοονηβὸν] φαεοά γιαίίσπκι ἐγαί ΟΥρτ, ἐνώπιον] ἐναντίον 
ΧῚ, τον 18, 19) 55) 64) 82, 84) (πιατρ. 85.) τού, τοϑ, 181, 134. 

οἷ} οσοι 
Ὅν 8. 

- Ὁ. ΟὐΧ εγγώ-. 

ΟΟΠῚ. [ε4.] (ΟΥ̓ ΔΠΙ ἤλοριίπο 71)εο βαίγμ {μοΥ πὶ φἰεοῖ! ἐεος εξ ἱεγγα 

“Ἔργρι Σ εἰ Μεομεὶ μπὲ ἰδος βεμιΐμηα φμα εἰνοα 11]ος μμπὶ, εἰ οδεπώογισις 

Τονιΐπιη : ΟὙργ. ἐνώπιον Κυρίς}] Κυριον ἔναντι 44. απίο Τλξιρε 
Οὐΐρ. υδὶ ἔργα. καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς Βααλίμ] κα ς8. οὗ ἐλάτρευ- 
σαν τῷ. Βααλ 8[αν. Οἰἶτο;. καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βαάλ. 8[αν. Μοίᾳ. 
ἐλάτρευσαν] ἐλάτρευον 19, 44, ς4) 59) τοῦ, 134. ΑΙοχ, ἐλάτρευσαν 
τοῖς} ἐλάτρευον τῇ 108. (οῃ)ρὶ τοῖς Βααλίμ)] τη Βααλειμ 19. 
τοις ((οΥγ, τῶ πηᾶπιὶ τες.) Βώλειμ 131. Βααλίμ] Βααλειμ 11,29, 
ξςγ)γ 64, 82, 121, 1445 209. Αἰά. (δῖ, ΝΊς. Τ᾽ πβοοάογεῖ. ἰος. οἴ. Βα- 
λειμ τό, γό, γ7,), 2326. -Ἐ καὶ τὴ Αφαρτὴ 44.» ζ4, ξ0, 84, τού, 134. 
Βααλ καὶ τῇ Αγαάρτη δ. “Ἐ καὶ τοῖς ᾿Αξαρωϑ ὙπΠεοάογει. ἰος. εἰζ, 

ΧΙ. ἐγκατέλιπον] εγχατελειπον (7ς. ἢς ἴῃ σοι. {84.} 121: 
τὸν Κύριον] α τὸν (ρεῖπιο : Παεῖ πηᾶπι τες. τό, 18,} 320, 44, δᾶ, 4 
ξό, ς7, ς8, 9) 63, 64, 7ς, γ7, ὃς, τού, 121) 128, 121) 1342 144, 
236, 237. (οπιρ!. ΑἸὰ. (αι. Νῖς. τὸν Θεὸν] α τὸν ΧΙ, ςς, 82, 
τού, τοϑ, ΑἸεχ. - αὐτῶν καὶ 16. , 44. τῶν πατέρων] τὸν πατί- 
ρων 1τ8. (ῆς.) τὸν πατερὰ ς4, τοό. αὐτῶν] αὐτῶν Ατγπι. 1. Ατπι. 
Ἐά. Οὐεογρ. 51ν. τὸν ἐξαγαγόντα] ὃς ἐξήγαγεν Αἴτη. 1. Ατπ, 
Ἑά, ΟΘεογρ. ἐξαγαγόντα) ἐξαγαγωτα ᾽ς. αὐτὲς] αὐτὸν 10. 
ΑἰγύπἼου] Αἰγυπήίων Ατπγ. τ. Ατηι. Εά. καὶ ἔπορ. ὀπίσω Θεῶν 
ἑτέρ.] εἰ αὐονανεγμηὶ εἶδος αἰΐσηος Οὐ. Ηοπηὶ]. 2. ἱπ Τυά. ἀπὸ τῶν 
Θεὼν τῶν ἐθνῶν] «τος φοπέΐμπε Οτῇρ. Ὁδὶ ἔργα. τῶν ἐϑνῶν] των 
λαῶν Χ. (ὐξογρ. ετερὼν ἅἀπὸ τῶν εϑνων 53. α 75. ἕτέρων ἀπὸ τῶν 
Θεὼν των λᾶων 84, λαῶν αὐτῶν, οιπὶ λαῶν ἴῃ οδαγαξξ. τηΐποσε, ΑἸεχ, 
ἐθνῶν} λαων ΧΙ, 1ς) 19, 29, 445 54.» ς» ς9.» 71) 82, τοῦ, τοϑ, 121; 
134. ΟΟπηρΡ]. ΑἸά. τῶν περικύκλῳ] τῶν περιεκυκ. (Ης) 84. ἃ περι- 
κύκλῳ ΑΥΠΊ. 1. Αγηγ. Εά. 51αν. οἷ ἦσαν περικύκλῳ Οεοτρ. τῶν 
περικύκλῳ αὐτῶν] φημὶ ἐπὶ εἰγομίεμ ἐρίογπσι ἐγαπὶ Οτὶσ, ὉΌΪ ἔαρτα. περι- 

κύκλῳ] κυκλω 30. προσεκύνησαν αὐτοῖς} αὐτὰς 237. αὐτοῖς] 
αὐτὰς 445) 575) 777 τοῦ, τοϑ, 131) 134) 209, 236. (ογηρὶ. (Αι. Νίο. 
το αρώργισαν] τοαρωργησᾶν τό, 11 Κύριον αἷς. Θεὸν ᾽ς; 

ΧΙ]. αὐτὸν] τον Κυριον τς; 64, τοϑ. (πρὶ. ΑἸεκ. Θεουρ. αν. 
Οὔἶτορσ. δ ομιίπμηε Οτῖσ. 0] ἔαρτα. 2 ει Αὐρ. καὶ ἐλάτρευσαν] 
εοἰμεγμπί Οτρ. ὉὉ] ἤιργα. τῷ Βαὰλ] τῇ Βααλ ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 
54, 55» 56, 57, 58, 50, 63, ύ4, γι, γς, γό, 77, 82, Βς, 1ο8, 121) 128, 
131, 134, 144, 200, 236, 237. (οΙηρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. την 
Βααλ τού. Βααϊϊ»ε Οὐ. 08] ἔργα. ταῖς ᾿Αγράρταις} τοις Αγαρταις 
44- «“Ἵβανίει Οτῖρ. ὉὉῚ πιρτα. “4ανιίδας. Αὐγς. τῇ ̓ Αγαρτῇ Ατ. 1. 
Αγπν. ἘΔ. δῖαν. Οἴἶγος. ταῖς ᾿Αςράταις (ειτογ ἕοπε ἰγρὶ.) Θεοσρ. 

ΧΙΝν. Καὶ ὠργίσϑη---τρονομευόντων] Εἰ ἰγαίμς Ποπείπες Ἰγαάάϊε 
εὐ: ἱπ »παπόμς αἰϊνϊρίομΐμπε ΠΤΟσα]]. ϑυμῷ Κύριος] Κύριος ὀργῇ 
ϑυμξ Οεογρ. ἐν τῷ Ἰσραήλ] ΑΧ, ΧΙ, γι, 82, τῶῖ. κεν (ρτῖ- 
ΤΊΟ: Βαῦδὲ πιᾶπι τες. 18.) 19, 55) 64, τοϑ, 128. (οπιρὶ. ΑΙΑ, 
ΑἸεχ, Ασπι. τ. Ασπ, Εά. επὶ τὸν Ισραηλ 44) ς4,) )ς» 84) τοῦ, 209. 
Οφογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐπὶ του Ισραηλ ζ0., 134. παρέδωκεν} ἀπε- 
δῶκεν 44. 
εἰς χεῖρας] ἐν χέρι ΧΙ, τς, (18, υς νἹάδίιτ.) 4.4, δῷ, κῇ, 0, δὴ... 7Σ, 
82, τού, 1οϑ, 121, 128, 1347) 200. (Ὀμπρὶ. ΑΙά. ΑἸεκ. Κυριος ἐν 
χειρι ς. ταρονομευόντων τυρονομευσάντων (ξοτῖε προνομευσοντων) 
44: ταρανομευοντων γ6. -ξ αὐτες 82. Θεοτρ. 81αν Οἰἶτοσ. τῶν 
τρονομευόντων ΑΓ. 1. Ατπι. Εά. καὶ κάτεπρον. αὐτάς} ας, )ς. 
εἰ αἰϊγρίεδαπίμν αὐ ἐ]1ς ΓΤΈτίΩ]. κῶτεπρονόμευσαν] τροενομευσαν 
Α 8, 28, τροένομενον 44. 54. 9, 84) τοῦ, 134. ἐπρονόμευσαν Αἴεχ. 
χαὶ ἀπέδοτο---ἐχβρ. αὐτῶν εἰ )αδὶ μι ἴῃ νπαπὶδις ἐμὶπείσονμηι “}μογεηε Οπρ. 0] ἔργα. ἀπέδοτο] απεδοντο ΠῚ, Χ, παρεδοτο τό. καῖε- 
δότο ς τ ἀπέδοτο---κυχλόϑεν] νεμμπα αὐ απίμγ ἱπὶριοὶς : Τόσα. 
αὐτὰς] Ἢ Κύριος Ατπῃ. τ. Αση. Εά. ἐν ΧΕΡῚ] εν χειρὶ ΧΙ, τς» τό, 
18, 10) 30, 44) 53) 54) 581 5175) 585) 597) 63) 64,71, 7, 76, (γγ, υἵ νάε- 

ι(.) οϑῖςο 

αὐτὲς] - Κύριος Ατιη. τ. Ατπι. Ἐά. αὐτὸν 8[αν. Μοί. 



ΚΈΦ.11. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

- (οπρρὶ. 

ΚΡΙΤΑΊΙ. 

» 9 κθ . ΄“. “7 9 ,. » “᾽. 5) »“ 77 ᾽, «Ἄχ» Ζ 
ϑησαν ἔτι ἀντιςήναι χατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. Ἔν πᾶσιν οἷς ἐπορεύον]ο" χαὶ χεὶρ Κυρίε 
ἣν ἐπ᾿ αὐτὲς εἰς χαχὰ, χαϑὼς ἐλάλησε Κύριος χαὶ χαϑὼς ὥμοσε Κύριος αὐτοῖς, χαὶ ἐξέϑλιψεν αὐ- 
τὸς σφόδρα. 

δ ΨΡἥ΄Ἱ 7 ΝΝ Δ ΙΝ », 2 Ν φ ΄ 

Και ἤγειρε Κυριος χριτᾶς, χαὶ ἐσωσεν αὐτὲς Κυριος εχ χειροῷ τῶν “προνομευόντων 
9 ,’ ΄ φῸ ων 3 ε ͵΄΄ Ψ 3 φ ε ᾽’ ρβο ες », ς“ Υά 

αὐτός" χαΐ γε τῶν χριτῶν οὐχ ὑπήχεσαν, Ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὁπίσω Θεῶν ἑτέρων, χαὶ ππροσεχύ- 
ρ . ΄-ς 3» ἴω. “ἝὌ, 39 00 ρὰ 

γησαν αὐτοῖς" καὶ ἐξέχλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδβ, ἧς ἐπορεύϑησαν οἱ ππατέρες αὐτῶν τᾶ εἰσαχόειν 
ρο ’΄ ἥ ͵Ν, 2 3 ’’ χά 

τῶν λόγων Κυρίου" οὐκ ἐποίησαν ὅτω. Καὶ ὅτι ἤγειρε. Κύριος αὐτοῖς χριτᾶς, καὶ ἦν Κύριος 
»Φ ο“ " Μ“ἤ Σ ρ "»“ ρ᾿ “ΟΦ 

μετὰ τοῦ χριτοῦ, χαὶ ἔσωσεν αὐτὰς ἐχ χειρὸς ἐχϑρῶν αὐτῶν “πάσας τὰς ἡμέρας τῇ χριτβϑ, ὅτι 
΄ ’ ϑ Ν ἰωὰ ἰϑν 9 ρὼ 9 Ὡ ’ [οὐ φ’ 3 ἙΝ “ι 

«ππαρεχλήϑη Κυριος ἀπὸ τ ςεναγμδ αὐτῶν ἀπὸ πσροσωπου τῶν “σΠολιορχδντων αὐὑτδς χαὶ! ἐχϑλι-: 
7 3 ΄ 

δόντων αὐτᾶς. Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέϑνησχεν ὁ χριτῆς, χαὶ ἀπέςρεψαν χαὶ πάλιν διέφϑειραν ὑπὲρ 
τοὺς. πατέρας αὐτὼν ππορεύεσϑαι ὀπίσω Θεῶν ἑτέρων, ὝΠΟ αὐτοῖς καὶ ππροσχυνεῖν αὐτοῖς" 

ἴιγ.) 82, 84, 8ς, τοῦ, τοϑ, 121», 128, 131) 134) 1449) 200, 237. 
Οοτηρὶ. ΑΙά.᾿ ΑἸεχ. δῖ. ΝΊς. εἰς χειρῶς τό. Ατπι. 1. Αγῃι. Ἑὰ. 
δῖαν. εν χερι 236. τῶν ἐχϑρῶν] τὸ ἐχθρῶν (ἢ) 18. 
αὐτῶν] προνομενοντων Π]. , αὐΐων )ς. ἐχθρῶν αὐτῶν Ατπι. 1. Αττη. 
ἘΔ. κυκλόϑεν] κυκλωϑὲεν 16. ΑἸά. οὗ κύκλῳ αὐτῶν δῖαν. κυχ- 
λόϑεν--ἐχθρῶν αὐτῶν 25} α οὐπὶ Ἰηϊεπηεά, τοῦ. καὶ οὐκ ἠδυνηϑη- 
σαν--ἐχθρῶν αὐτῶν] πες βοίεγαπέ οπεπίπο μή ενε α γαεὶε ἱπίπιϊοογεπε 
Μιογασι : Τετυ.  ἠηἠδυνήϑησαν] ηϑυνασϑὴ ς3. 
144, 209, 236. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. ἔς, ουτὴ ἡ ἔυρτγα ἐεουπά. {γ}14Ὁ. 1.31. 
ἐδυνασϑησαν 82. ἠδυνήϑησαν ἔτι] α ετι Χ, ς4,) ζ9, 71) 84) 121. 
Οομρὶ. ΑΙά. δ᾽αν. Οἶτορ. ηδυνασϑησαν ΧΙ, ςς. 
εἐδυνησϑησαν τοϑ. εδυνηθησαν 134. 
Ἀπ. τ. πῃ. Ε4. αντισϑιναι 7ς. 

α τῶν ΑΙεχ. Αγιι. 1. Αση. Ἑά. 

ϑίαν. 
ΧΥΝ. Ἐν πᾶσιν} ἐπι σασιν ς8β..6Ἡ Ἐν τᾶσιν--εἰς κακῶ ] φεοζεπ- 

φμε γος γαπὶ, ππᾶππς ἐγαὶ ψμρεν ἰἠϊος ἐπ πιαΐα Ὕετα]. Ἐν σᾶσιν 

οἷς πάντων ἐν οἷς Ατη). τ. Ἄτην, Εά. ᾿ χαὶ ἐν τοᾶσιν ἔν οἷς ϑ5ἷαν. 

ἐπορεύοντο] εζεπορενοντο 11, τό, ς3.5 7), 76, 77, 85) 1315 144) 200, 
236, 237). (δῖ. ΝΙς. επορνευον 11], Χ, ΧΙ, 44) (47 59, 71) 78. 82, 
τού, τοϑ, 121) 134. ΟΟμρ]. Ατη. 1. Ασπι. ἘΔ. εξεπορνευον 18, 148. 

ἐπόρενον 19, 55. ἐζξεπορνευσαν 30. τύ; 48, 63. (πιαγρ. 8..) καὶ 
χεὶρ] καὶ ἡ χἂρ Απη. 1. Απῃ. Ἐά. ἦν ἐπ᾿ ̓ αὐτὰς] ἦ ἣν αὐτοῖς ϑίαν. 
Οἴτορ. ἦν ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς κακὰ] εἰς κακὰ ἐπ᾽ αὐτὲς Ρτοοορ. ἰπ 
(αι. Νῖς. ἣν αὐτοῖς εἰς κακὸν ΑΙἴπγ. 1. Ατηι. Εα. ἐπ᾿ αὐτοὺς] εν 

αὐῆοις ΧΙ, τις, 18, 64, 128. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ἢς, οὐπὶ εν ἴῃ ομδγαδέξ. γηΐποτε, 
ΑἸεχ. αὖὐῇοις 19, 719 82, τιοΒ. επ᾽ αὐτοῖς 44) ζ4) ξξ,) τού, 134. 

καϑὼς ἐλάλ.] καϑὼς καὶ ἐλάλ. Ατπι. τ. Ατ. ΕΔ. καϑὼς ἐλάλησε 

Κύριος καὶ] α 131. καὶ καϑὼς]} κα καὶ τό, ς7, 237. καϑὼς 
ὥμοσε Κύριος] " 30. ὥμοσε Κύριος αὐτοῖς] ὥμοσεν ὁ Κύριος αὐτοῖς 

Οεοῖρ. ὦμοσεν αὐτοῖς Κύριος σφόδρα 8ἷαν. Οἰΐἕτγος. Κύριος 2] 

λα τό, 18, 128. αὐτοί) α Χ, ΧΙ, τς, 545) ςκν 59, 64, 71») 75» 829 
84, τού, 134. ΑΙά. Αγηγ. τ. Ατπη. Ἐά. μιαῦεῖ ἴῃ ομαγαές. τλίηογε 

ἐχθρῶν 

ηδυνασϑησαν ς7, 

εἐδυνασϑησαν το. 
ἔτι ἀντιςῆνα!)} ςηναι 1 ς,) 64. 

αντιςηναι 82. τὼν ἐχθρὼν] 

αὐτῶν} αὐτῶν Αττη. 1. Ασῃ. Ἑά. 

ΑἸεχ. καὶ ἐξέϑλιψεν αὐτοὺς σφόδρα) εἰ εονιρνεβαιϊ {μπὲ υαϊάε 
“Τ απτ}}. α 8[ιδν. Οἴτορ. ἐξέϑλιψεν] ἐξεϑληψαν ᾽ς. αὐτὲς 2} ᾿ 

αὐτοις 18. 

ΧΥΝῚΙ. Καὶ ἤγειρε} ἤ ἤγειρε γὼρ αὐτοῖς ὙΤμιεοάοτεῖ. ἴῃ Τυά. Ο. 7. 
μετὰ δὲ ταῦτα ἐπέςησεν ϑῖαν. Οἴἶζορ. καὶ κατέςησεν ϑίαν. Μοίᾳ. 

ἤγειρε] Ἔ αὐες τό. -Ἐ αυτοις ς2, ς3, 54) ες, ς7, ς9, 63, 7ς, 76, 
77.) 84. 8ς. τού, 134») 1445 200, 236. (αἵ. Νίς. Κύριος 19] -“Ἐ αὖ- 
τοῖς το, 108, 237. ΟΟΠΡΙ. αὐτοις 44. 1321. αὐτοῖς Κύριος Ατηι. 1. 
Απῃ. Ἑάὰ. δ,αν. Οἴἶγορ. εἰ, οὔπὶ αὐτοῖς ἰηῖεγ ἀποο8, δίαν. Μοίη. ὁ 
Κύριος Οεοτρ. ἔσωσεν] ἔσωσαν Ὑεσάοτεῖ, ἴῃ Δι. Νίς. ἐῤῥύσατο 

8]αν. αὐτοὺς Κύριος} α Κυριος (ργπιο: μαδεῖ πιᾶπι σες. 18.) 
ξό, 63, τού, 12157| 128, ἍΪεχ. Ὑεοάοτεῖ. ἴῃ 14. Ω.. γ. Οεογρ. δίαν. 

Οἴἶτορ. κα 48. ἐκ χειρὸς] ἐκ χειρῶν Οεοῖρ. προνομευόντων] 
προνομευσαντων τό, ςξς; 57» ς8, γύ, 77» 131, 216, 23γ. (δῖ. Νῖὶς. 

ὙΠεοάσοτει. ἰος. οἰϊ. καὶ γε τῶν] ἀλλὰ τῶν Οεοτρ. ἀλλὼ καὶ 
ϑίδν. καί γε τῶν κριτῶν ἐχ ὑπήχεσαν] χαι γὲ εα ων Ἐκ ἐπηχεσαν 
ΧΙ. ἔς, πιῆ αὐτῶν, 30. 121. καὶ τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἔπήκεσαν 

ἀλλὰ καὶ αὐτῶν οὐχ ὑπήκασαν Αττι. 1. Ατπι. Εά, τῶν 

κριτῶν} αὐυτων Χ, 82. ΑΙά, -Ἐ αὐτῶν ςς. διαβεῖ Ἀριτῶν πῃ οδαταῶ. 

σοΐμοσγε Αἴοχ. οὐχ, ὑπήκεσαν) αυτων κκ ἐπέκεσαν τς, 18, 445 ξ4, 
ξό, ςο, 63, 64, γῖ, 755 τού, τοϑ, 134. ΑΙεχ. οὐχ ἐπήχεσαν τό, ξ79 

η6, 77,. 82, 84) 128, 237. Αα. αὐτων ἐκ νπηχεσαν 19. Ξχ, ἐπηχδ- 

σαν 30, 8ς, 131) 1447 200, 236. 
ΟΧΥΙΙ.. Ὅτι ἐξεπόρν.} ἀλλ᾽ ἐξεπόρν. Οφογρ. αν. Οἴγος. Θεῶν] 

α 237. ἑτέρων] ἀλλοτρίων τύ, 53, ς7, ςὃ, 76, 77, (8 ς, ἴῃ τηᾶγρ. 

εἱ Ἐά.) 216, 237. (Δι. Νίς. αὐτοῖς} - καὶ ταρωβγισαν τοι 

.χ44, 200, 237. (δῖ. Νῖο. 

Κυριον ΧΙ, τς) 1ό, 18, 29, 44») 52) 53.) 58, ζ9, 64, 71, γό, 82, 84. 

8ς, τοῦ, 1οϑ, 121) 128, 1345 1445)237. Οοτηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (αζ. ΝΊς. 

Ἀπ. 1. Αγ). Εἀ. Οδοῦρ. δίαν. -Ἐ χαὶ τοαρωργήῆσαν τον Κύριον 19, 

φ ὅς; 131, “36. -[- εαάεπι, πἰἢ τσαροργῆσαν, ςς. -Ἑ καὶ τοαρορί- 

σαν (ς) τὸν Κύριον 77. αὐτὲς καὶ παρωργίσαν τὸν Κυριον 200. 
ταχὺ ἐκ τῆς ὁδξ] ἐχ τῆς ὁδ ταχὺ 8[αν. ἧς] ἐν ἡ 44) ζ4,), 59, 75» 
84, τού, 134. Ατη. 1. Ατῃ. Ἐά4. δϊαν. ἐπορεύϑησαν)] - οπισω 
44. ἐπορεύϑησαν οἱ τστατέρες αὐτῶν] οι πατερες αὐτῶν ἐπορευϑῆσαν 
γ7. τοῦ εἰσακούειν] α του 30. εἰσακούειν] ἀχϑεὶν τς. εἰσα- 

κάειν τῶν λόγων Κυρίου] εἰσακκεις ἐντολας Κυριε 18. τῶν λόγων] 
ἐντολας Χ, ΧΙ, 19) 299 449 ς45 645 71) 75) 82, τοῦ, 1οϑ8, 121) 128, 

134. ΑΙεχκ. τας ἐντόλας τς, 84. (οτρὶ. ΑἸά. Απῃ. 1. Ατη. Ἑὰ. 

δῖαν. Μοίᾳ. εντολῆς ς9ς. τὸ λόγον (ἢς) 77. τὸν λογον 131) 209, 
436. Ολῖ. Νίς. ἐκ ἐποίησαν] ργεπιϊῖ. καὶ τό, 18, 4.4) ς4) 9» 75» 
77, 845 τού, 128, 131, 134. Α΄τη. 1. Ατπι. Ἐά, ἕτω) ὅτως τό, 
10, 64, 7.» 77ν 121, 131) 144. Οοπιρὶ. Αἰεχ. αὐτας ιτ8, 128. 

ΧΥΠΙΙ. Καὶ 15], 64. 128. Καὶ ὅτι ἤγειρε] Εὲ ἐμὲ με αυὶϊξ 

Αὐξ. ὅτι] στε 44) 53» 545 55» 56, 57) 58, 50, 63, 7ύ, γ7, 845 ὃς» 
τού, 1349 209, 226, 237. (ΠΉΡ]. (αἴ. ΝΊς. ὙΤπεοάοτγεῖ. ἴῃ Οαῖ, Νῖς. 
εἴ ἴὴ [υἀ, Ω. γ. Αγ. τ. Αγηγ. Εά. ἔς, ἰῃ ομαγδέξ. τιΐπούα, Αἴεχ. 
ἤγειρε Κύριος αὐτοῖς] ἐπέρησεν αὐτοῖς Κύριος ϑιαν. Κύριος], (134. 
Βαθεῖ ἴῃ πᾶσ.) Τ βεοάοτειϊ. ἰοο. οἶξ. Κύριος αὐτοῖς] ΤΥ. ς4) ς9, 63, 

)ς. ΑΙεχ. πῃ. 1. Ασπι. Εά. σοῦ. α αὐτοῖς ξ 5. αὐτοῖς κριτὰς} 

ΤΥ. 11, τό, ς7, 77. 131) 536, 237. (αι. Νίς. κριτῶς]} τὰς κριτὰς 
Ὑπμεοάοτει. ἰος. εἶ. καὶ ἦν} καὶ ἦσαν Θεοτξ. μετῶ τῇ χριτ8] α τὰ 
131... καὶ ἔσωσεν---χριτᾷ 2.] κα σππὶ ἱπιεγπθά, 19. ἔσωσεν] ἐσω- 
ζεν 445 545 59, 84, τού, 134. ὙΒεοάοτεϊ. ἴῃ (αἴ. Νίο. αὐτὲς 19} 
ΕΞ Κύριος ξ ζ, 59, 128. αὐΐων 84. αὐτὰς ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν αὐτῶν} 

αὐτὰς [ἐν χερὶ τῶν κριτῶν αὐτῶν] ἐκ χειρὸς ἐχϑεὼν αὐτῶν, οσὐτη ἐκ 

χειρὸς ἐχϑρὼν αὐτῶν ἴῃ ομαγαέξ. πλΐπογε, ΑἸεχ. ἐκ χειρὸς] ἐκ χει- 
ρῶν Οεογρ. ἐχιϑρῶν] ργαξηντῖ. τῶν 44) ς 55 59, 64, 75) 84, (πιᾶτρ. 

8ς.) τοό, 134. Τβεοάοτεῖ. ἴῃ (δι. ΝΊς, εἴ ἴῃ [χἀ, Ω..). πάσας τὰς 

ἡμέρας) ἐν πάσαις ταῖς ἡμέοαις ὅ]αν. ὅτι} οτᾶν 44) ς9, 7» 84) 

τοό, 134. ὅτ᾽ ἂν ξ4. καὶ ΟΘεογῃ. ὠπὸ τῷ ςεναγμδ) α τὰ ς8. 
ἀπὸ προσώπε] καὶ πρὸ προσώπε (ουπὶ καὶ ἰηῖοῦ ὕυη005) ΑἸεχ. τῶν 

πολιορκάγων αὐτὰς] α τῶν (αἵ. Νίς. τῶν πολεμάντων ἐπ᾿ αὐτὰς δῖαν. 
Μοίᾳ. πολιορκώντων) πολυορχάντων τοό. αὐτὰς 25].λ44. καὶ 

ἐκϑλιξόνίων αὐτὰς} αὶ 19», 53» 55» 59. καὶ κακδυίων αὐτάς ἴῃ οδιαγαξξ, 

τηϊποσε ΑἸεχ. οἷ ἐξέϑλιψαν αὐτάς Αγ. τ. Απη. Ἐά, ἐκϑλιξόντων] 
κακάντων ἴς,) 18, 20) 30) 44) 545) 64» 71» 75» 82, 84, (πιαγρ. ὃς.) τού, 
1ο8, 121) 128, 134. ΟΟμρ]. Αἰά. εκ τῶν ϑλιδοντων τό, 63. 

ΧΙΧ. ὡς] ὡσει τό, 77) 8ς) 236, 237. (καῖ. ΝΙο. καὶ ἀπέ- 
ςρεψαν] α καὶ (ρτίπιο : μαθεῖ πιᾶηι τες. 18.) ς8. Ατπὶ. σ. Απῃ. Εά, 
ὠπίςρεψαν) απερρεφον Χ, ΧΙ, τό, 30, 44) 53» 545) 55» 56, ς7, ς8, 9, 
64, γι, γ6, 775 82, 84) ὃς, τού, 1217) 128, 131) 1347) 144) 200, 236. 

Οοιηρὶ. ΑΙά. δι. Νίς. Ὑμεοάογεῖ. ἴῃ [υἀ. Ω. 7. αἀπερρεψον 7ς. 
ἀπεγεφον 237. γευεγίεδαπίμγ Αὐσ. “καὶ πάλιν διέφϑειραν] καὶ 
διέφθειρον πάλιν 4) 59. ἸΒεοάοτεῖ. ἰος. εἰς, καὶ διεφϑηρον τσαλην 
)ς. εἰ ἐἑεγεπε σογγμπιροόαπε Αὐρ. πάλιν διαφϑεῖραι Αττη. 1. ΑΥΠΊ. 
ἘΔ. διέφϑειραν] διεφϑειρον τό, 44) ς7, 76) 77, ὃς, τού, 131)134 

διεφϑηρον ς-8. διεφϑὲραν 63. διεφϑεεροῦῖο 
2326.Ἡὸ. αὐτῶν 1]. 59. αὐτῶν Αγ). 1. Ατπι. Εά. δῖαν. το- 
ρεύεσϑαι] τοορευϑηναι ΧΙ, τς, 18, 19») 44» 54) 59, ὅ4, 7ς, 84, τού, 
1οϑ8, 121) 128, 134. Οοαιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. τὰ τοορευϑῆναι Ὑεοάοτεῖ, 
ἰος. εἶξ. πορευόμενοι δίαν. ἑτέρων] ἀλλοτρίων (πιαγρ. 8ς.) 209. 
λατρεύειν) Ργϑγαϊσ, καὶ Οοπιρὶ. τὰ λατρεύειν ὙΓμεοάοτεῖ. ἶος. οἷζ, 
αὐτοῖς τ] αντὰς τό, 779) 144. α 44. προσκυνεῖν] τροχυνειν ξο. 
προσκυνεῖν αὐτοῖς] προσκυνεῖν αὐτὰς 2370. δ ᾶὠπέῤρμψαν] ῥργαιπεῖττ, 
καὶ 54) 595 75: 106, 134. Αα. 1. Απω, Ἐά. ἀπίῤῥιψαν) απερ- 



ἘΞ Ρ Α' Ὰ 1, 

ΚΕΦ. π 
ΣΝ δ. ὅδὲο αὐτῶν τὰ ζ ἱ ὠργίσϑη ϑυμῷ 20 ἦχκ ἀπέῤ ὶ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, χαὶ τὰς ὁδὲς αὐτῶν τὰς σχληράς. Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ 20. οὐχ ἀπεῤῥιψαν τὰ ε μ ἷ »»᾿»φ ᾽ Ζ΄ Ν ἔϑ τῶτο τὴν δια ϑήκην ου ἣν Κύριος ἐν τῷ ἸΙσραήλ' καὶ εἶπεν, ᾿ΑνῸ ὧν ὁσὰ ἐγχατέλιπον τὸ ἔγνος Μ υρίος ι 

Σ "Ξ . 5... αὶ 3 ͵΄ ᾿ Ἕ : Ἵ ἴς ππατράσιν αὐτῶν, χαὶ οὐχ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς μου, Καὶ ἐγὼ οὐ προσϑήσω “1 εγετειλαμῆν τοῖς 6 » σιν τὸ ζῶ κ" "» ΦῚ , μὴ σῶς υἱὸς Ναυῆ ΑΝ τῇ γῆ" 5 ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσῶπξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐϑγῶν, ὧν χατέλιπεν ᾿Ἰη ἢ γ᾽ 
ἐν γάυ χὰ ᾿ νἀ δυ" ὴλ. εἰ Ἵ ἣν ὁδὸν Κυρίου ππορεύεσϑαι ἐν 25 χαὶ ἀφῆχε Τοῦ πειρᾶσαι ἐν αὐτοῖς τὸν ᾿Ισραὴλ, εἰ φυλάσσονται τὴν ρ 6 » ἐς. 

ρ . » ἯΝ 3 ’΄ ᾽ὔ Ν ἴω »," ) αὐτῇ, ὃν τρύπον ἐφύλαξαν οἱ πατέρες αὐτῶν, ἢ ὅ, Καὶ ἀφήσει Κύριος τὰ ἐσϑνη ταῦτα τοῦ μὴ 23. ; , 
ΕῚ ἋΣ» Ν ρ Ἤ τὰ τὸ τὰ ; οὐ έ ἃ ἐν χειρὶ [ησδ. ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος, καὶ οὐ ππαρέδωχεν αὐτὰ ἐν χεῖρ ἿΝ 

 ΥῚ εὖ ΥΩ Ρ "“ 3 Εν ρ Ν ’ : ΚΑῚ ταῦτα τὰ ἔϑνη ἃ ἀφῆχε Κύριος αὐτὰ ὥςε πειρᾶσαι! ἐν αὐτοῖς τὸν ᾿Ισρχαὴλ, “πάντας τὲς τ. 
ἈΝ ῪἮψ ξς»" 2 Ν » ΄ ϑ τὖἷὴς ᾽’ὕ μὴ ἐγνωχότας τὰς πολέμδς Χαναάν. Πλὴν διὰ τὰς γενεᾶς υἱων Ισραὴλ τῷ διδάξαι αὐτὲς πό-. 2. 

3 3. "Ὁ » 3 ΄ ς ΄ ͵΄ κι ΕῚ ΄ λεμον, πλὴν οἱ ἔμπροσϑεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά. τὰς πέντε σατραπείας τῶν ἀλλοφύλων, 5. 
Ν ἈΝ » » Ν ΨΨ ι΄, ΄ τἂν [ι χαὶ πάντα τὸν Χαναναῖον, χαὶ τὸν Σιδώνιον, χαὶ τὸν Εὐαῖον τὸν χατοιχῶντα τὸν Λίδαγον απὸ τὰ 

τὼ ἐπιτηδεύμαϊα] τα καὶ μὼ ἐπιτιδεύματα Αυρ. αὐτὰ ὃ15] αὐῇως ξς. τὸ τάχος] τοτάχος Οοπηρ. καὶ 
εὶ παρέδωκεν] ἐδὲ παρέδωκεν δῖαν. Οἶτοσ. ἐν χειρὶ] ἐν τὴ χειρι τό. 
εἰς χεῖρας Ατηι. 1. Ατγπ). Εά. εἰς χεῖρα ϑίαν. Οἴτοσ. 

ριπῖον 4.4.) 8.4, τοῦ, 134. δεύμαϊα 
(Πςο) ᾽ς. ἐπιτηδι αὐτῶν] -Ἐ Ἑ χαὶ οὐκ ἀπίςησαν ΑΙοχ. Αττη. Ἐ 
Ἀπῃ. Εά. 8ἴαν. αὐτῶν 2] αὐτῶν Ατη. τ. Αγπι. Εά. Οεοτγρ. 

; τὰς ὁδὲς αὐτῶν τὰ ας] ἀπο τὴς οὖς Χ, ΧΙ, 20, 
, χίνν Ι ΩΣ Ἂς Ἀλπ μτα ἡμεε τὰν ὁ ξ9» ἢ 8. ἌΗ Ι. Καὶ ταῦτα τὰ ἔϑνῃ]} Ταῦτα δὲ τὰ ἔϑνη ϑίαν. Οὔτοσ. ταῦτα ᾿Ν ἘΣε, ΟἸΠΠῚ κι ΡΓΡΗ͂ΧΟ, 10, 44) 4» 84) τού, τοϑ, 134. Οοπηρ. τὰ ἔθνη αὐτὰ] ταῦτα τὰ ἔϑνη ἀφηκεν Ἰησῶς ΤΗεοάοτεῖ. Ο. 8. ἴῃ Χ τῆς οὗου 121. ἀπὸ τῶν σχληρὼν ὁδὼν αὐτῶν Ατγ. 1. Ατηι. Ἐα. 74. ο τα ἘσνῊ]} κα (ρείπιο : Βμδθεῖ πιᾶπὰ τες. τό, 131.) ς 7, 237. τὰς ὁδὲς ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς σκληρῶς αὐτῶν Θεοῖς. πὸ τῆς ὁδᾷᾳ αυτῶν “Ἐ εῖσι Ατπ). 1. Ατπη. Ξα,; ᾿ς ἐν ἀφῆκε] καΊελιπεν το, ἰΣ Θοσιρὶ, τῆς σχληρᾶς ϑῖαν. Οὔἶτορ. ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν σκληρῶν δῖαν. μα 7 5» 82. ΑΙά. Βαθεῖ ἁ ἴῃ σΠαγρέϊ. τηΐποτς ΑΙοχ. ἃ ἀφῆκε Κύ- Μοίᾳ. τὰς ὁδὲς] ἀπὸ τῆς οδα ᾽ξ. τῶς ὁδὰς αὐτῶν] α (ἴπ ριος αὐτὰ] 4μα: γεἰφαῖι με Αὐυρ. Κύριος] Ιησοὺς 30, 84. (πιαγν, τηᾶΓρ. Βαρεῖ ὠπὸ τὰς ὁδὲς) 8ς. τὰς σκληράς} τῆς πονηρης οὐχ 85.) Κύριος αὐτὰ] Ιησες ΧΙ, [ς) 18, 10, 20, 44» ξ4) ςς, ξ, 64, ἐπερρεψαν ὃς. σχληράς]} -ξ- οὐκ ἀπεφξρεῷον 445) 84) τού, 134. 71» 75) 82, τού, 1οϑ, 128, 134. (ομΡ]. Αἰεχ. Δ ἄντα τῶι. Αἰά. ἝἜ ὃκ ἀπερησαν ζ4. -Ἐ εκ ἀπεςρεψαν κο. ἐλ. Ἀπ τς, νων Εὰ. ὁ Ἄυριος. Οοασε.. Κυριος 8ίαν. ὦσε ΧΧ, ϑυμῷ] ὄργῃ ϑυμξ Οεοτρ. ἐν τῷ Ἰσρ.] ἐπὶ τὸν Ισρ. 44, πειρᾶσαι] ἵνα τειράσωσιν ΟΘέοτρ. να πειράσῃ ϑῖαν. Οἴτορ. ὥρε 75. Θεοῦ. 8[αν. Μοίᾳ. α ἐν Αγπι. σ. Ατῃ, Εά. ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅσα τειρ. ἐν αὖτ. τὸν Ισρ.] Πεπίαγεῖ ἱπ εἰς [αεἰ Αὐσ. τὸν Ἰσραὴλ] ἐγκατέλιπον} γΌΡΙεν, φιοα Ἰαπία εἶργε φαΐ Αὐρ. ὅσα ἐγκατέλι. τὲς υἱὲς Ἰσραὴλ Οεοῖς. πάντας] ἀπαντας Χ, ΧΙ, τό, 30, 44; πον] ἐγκατελιπε 44, ς6. εγκαΐελειπε ς8. , οσα 59, 84) τού, 134. 83, κό, ςη, 58, 63, γγ, 82, 84, οὐ τοῦ, Ελτι τ δ 509..526, 53 ἫΝ ἐγκατέλιπον)εγχατελιπε ΧΙ, τό, ς7,) 63, 77, 8ς, 131, 209» 236, 237. ΑἸά. (γαῖ. Νίο. κα 7ς. Απτη. 1. τὰς μὴ ἐγνωκότας] οἱ ἐκ ἔγνω- (ΟΠΊΡ]. ΑἸά4. (αῖ. Νῖο, εγκαῆελειπεν 589 121. εγκατελειπὸν ς, χαν Ατγ. τ. Αγ. Εά. Θεοῖς. τῆς μὴ ἐγνωκ. τὰς πολ. Χαν.} | ἐγχκατέλειπαν ΑΙεκ. τῶτο] τατον ξ; ἣν ἐνετειλάμην] καὶ ἐνε- φημὶ πεοίεἰ δε ειηιὶ ογεεῖα δεῖϊα Ολαπακη: Αὐς. ἐγνωκότα] ἐπεγνωχοτοις τειλαμὴν 131. ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν] και ἐνετειλάμην αὐ ς8. γινωσκοντας γ6. τὲς πολέμες} ργαρηνῖτς. παΐας ΧΙ, τς, τ6, Τοῖς καὶ τοῖς πτατράσιν τό, ςγ, ὃς, (αἱ, ΝΙο. ἐνετειλάμην τοῖς] 105) 44) ξζ2, ζ3,) ζ4γ) ζ0, γ1. γό, 82, δ: 8ς, τού, 1οϑ, 121, 128, 131; ἐνετειλα μὴν αὐῇοις καὶ τοις 30, ς2, 53» 58) 58, 63, 64, γ7, 200, 236, 134, 200, 237. (οΠΊρ]. ΑἸά. (δὲ. Νῖς. Ασπ). α. Ασπῃ. Εά. ΡΓΕΠΊΪΣ. 237). ΑΙά. καὶ 39] 4 τοῦ. ἐκ εἰσήκεσαν] ΣΧ, ὑπηχᾶσαν τς, ἰάήεπ) ἰπ οβαγαδξ. τηΐϊποσο ΑἸεχ. τπαΐας τὰς πολεμαντας 18, 416. 18, 10) 30, 54) 59, ὅ, 71, 84, Ιού, 1τοϑ, 121) 128, 1347) 200. ΑἸά. τποανΐας πολεμες 77. Χανααν] Χαναναίων Αγ. σ᾿. Αγηι. Ξ6. ΑἸεχ. εἰσήκεσαν] ὑπηχδσαν τς, γτ, 82. ἐπήχεσαν ΟομΡΡΙ. 11. Πλὴν διὸ τὰς γενεᾶς ὑὸν Ἰσραὴλ} τέτπη ΦΥΟΡΙΕΙ φέηεν αἰ οτος ΧΧΙ. Καὶ] καὶ γε 11, ς8, 63, τ28. ἀνδρα] κ. ἘΞ: ανδρας δλίονμι ἤγαεὶ Αυρ. υἱῶν] των νιων ΧΙ, 18, 30, 44, τό, ξ9, 63, όᾳ, 54) 50, 738» 84, τού, 124. τινα ϑῖαν. Οἤτορ. ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν) 884, (πλαγρ. 8ς.) τοῦ, τοϑ, 128, 134. ΟοπΡΡΙ. ΑΙ. ΑΙεχ. Τμροάογεῖ. ῬγΘΤΩΪ, καὶ ςό, 62. -Ἡ τάτων 8αν. Οἴἶτορ. ἀπὸ τέτων τῶν ἐθνῶν Ιοο. εἶτ. Αττη. 1. Ατπι. Ἐά. ον ΤῈ διδάξαι ἄντε; πόλεμον] ὥςε ἵνα 8[αν. Μοίᾳ. χατέλιπεν] εγκα]ελιπεν 1 ς) 10) 64, τοϑ, 128. ΟοπΡΡΙ. ἴδη ὃ κληρονόμος τῶν υἱων, καὶ νὰ διδαξῃ αὐτὲς πόλεμον ϑΪαν. Οετορ. ἐγχατελειπεν 4. κχατελειπε 63. κατέλοιπεν (Πε) γς. ἾἮἸησξς υἱς αὐτὰς πόλεμον] αὐτοῖς πόλεμον 19. αὐτὲς πολεμεῖν ΤΒεσάοτεῖ. Ιοα Ναυη] Ἰησᾶς ὁ Νανῇ ϑἴαν. Οἤτορ. Ἰνσᾶς υἱὸς Ναυῇ ἐν τῇ γἩ] εν εἰξ, πλὴν ο.] οἱ δὲ 44. καὶ οἱ 71. ὥλὴν καὶ οἱ Ἅχτη. Εἀ. ΤΉ ὙΠ) Ἰησους υἱος Νανη 30, 53, ς7), 58, 63, 77, 85, 131) 144,)209{Ὠ τλὴν οἱ ἔμπροσϑεν αὐτῶν] τεγκη; φεὶ “πίε ἑ]ίος Αὐρ. ̓ς ἔμπροσθεν 236, 237. (αῖ. Νὶς, σείὰς δ[ίας Ναμε: ΔΑυρ. υἱὸς Ναυῆ ἐν τῇί:ἠ αὐτῶν] -Ἡ ἦσαν Αγτι. 1. Ἅτιῃ, Ἑά. ἔμπροσθεν αὐτὸ 8ῖαν, Οἴτορ. Ὑ5} κ 15) 18, 10, 545) 50, ὅ4, 759 82, 1οϑ8, 128. ΟΟπΠΊΡΙ. Αἰεχ. ἐν οὐκ ἔγνωσαν αὐτα] ποίοιεγηηὶ ἰἰϊαε: Αιρ. ἔγνωσαν) ἐπεγνωσαν τό. τῇ γ1] α ΧΙ, τό, 29; δ ς,) 5, τού, 121, 134. ΑΙά. Ατπη. 1. Ατγπι. Εὰ, αὐτά] ᾳ 52) ςξ8. ΑΓΠ). 1. Αγηγ. Εά. ὅαν., Οἰἶγορ. ταυταὰ ξς ἐπὶ τῆς γῆς Οοῖρ. ϑίαν. ἄφηχε] ἀφειχε 134. ἀπέϑανε Οεοτγα. ΠΙ. Τὰς πέντε] ῥγαιτγἶτι. πλὴν τῶι. ΑΙά. τὰς πέντε ταύτας | σατραπείας] σατραπίας (οπηρὶ. ΑΙοχ. τῶν ἀλλοφύ- 

5]αν. : 
Οεοτρ. 

λων] α τῶν ΑΥγη. 1. Ἀπ, Ἑαὰ. αἰϊεηιἐροπατη Αὐρ. χαὶ τᾶντα 

ΧΧΙΙ, ἐν αὐτοῖς] αὐτὰς Χ, ΧΙ. εν αὐω τς, 18, 19, 1οΒ, 128, ἶ ἶ (ὐΟΠΊΡΙ. Απῃ, τ. Δγπ.. Εά. αὐτων 29, 71. δὲ ἀντων 44, ςς, 84, τὸν] καὶ τὸν Ατπη. 1, ὠρχούϊας καὶ πάντα τὸν 5αν. Οὔἶτορ. ΣΙι- 
(πιᾶτρ. 8ς.) τού, 134. αὐτὸν 82. τὸν Ἰσραὴλ] τὸν υἱον Ισραηλ 
20. εἰ φυλάσσονται] και φυλαξονται ης. φυλάσσονται] φυ- λαξοαι τό, 44, 54) 575) 50, 63, γό, 77, 84, τού, 128, 134, 237. φυ- λάξοντε (ἢς) ξ6. φυλαξοιί)Ἴο 2Ζορ. (αἱ. ΝΊς, φυλαξαιντο 436. φυ- λάσσωαι (ογρΙ. τὴν ὁδὸν] αντοι τὴν οδον 19) 108. (οπιρὶ. ἢς, Οπὶ αὐτοὶ ἴπ οματαῦς, πηΐποτο, ΑἸεχ. ποορεύεσ σαι] τσορευϑηναι 18, 128. Ῥγατηϊτ. το ς8. πορεύεσϑ'.. ἐν αὐτῇ] αὐῖγε ἱπ ἐα Αὑρ. ἐν αὐὖ- τῇ] λ 19. ἐφύλαξαν] ἐφυλαξαγἶο ΑΙεχ. οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ 8] οἱ νοι Ισραηλ]. αὐτῶν] αὐῇον γς, ἢ δ] καὶ εἰ ἢ Αγ. 1. ΑΥπ). ΕΔ, ΧΧΠΙ. Καὶ ἀφήσει] αφηκεν 30. ἀφήσει] αἀφηκε ΧΙ, τό, 18, 39».44. 52» 53» 55) 50, 57, 58, 63, 64, γ1, γό, 77, 82, 84, ὃς, τού, 1Οϑ, 121) 128, 131, 1345) 144, 200, 230, 237. ( ΟΠΊΡΙ. ΑΙά, ΑΙΕχ. ἌΑττη. 1. Αγ, Εὰ. ὅ8]αν. ἀφήσει Κύριος] κατελιπεν ζ4, το. χκαῖε- λειπὲν 75. αἰ» ε Τοηιίμες Αυρ. τὰ μὴ ἐξᾶραι] ἵνα μὴ ἐξάρῃ εοῖρ. τὲ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τόνος] πὶ πο αι εγγεξ ἰδία; ἱπης 

δώνιον] Σηϑωνιον 16. Σηδονιον 131... τὸν Εὐαῖον], τον τό, 7.) 77, 236. (τ. Νὶς. τὸν Νεΐξαιον 29. τὸν Ἔκαϊον ὅ8[αν. Οἰίορ. τὸν κα]οικᾶντα) ὃς κατοικῶν ἣν Οσεοῖρ. τὸν Λίβανον] ἐν τῷ Λιξανῷ Ἄπη. 1. Αγῃ). Εά4. 81αν. ἐπὶ τῷ Λιξάνου Οεογρ. Λίξανον] Α»- τιλιδανον ξς. ἀπὸ τῷ ὄρας} αὶ τῷ (ργίπιο ; μαδδὲ πιαπὰ τες: 18.) 44. κἄἀπὸτΣ ὄρους ᾿Δερμὼν] απ|ε πιοπίεηι Ἡργσιοα Αὐρ. ᾿Αερμὼν]} Βαλαέρμων 1171, τοβ. Βααλ Ἑρμῶν τς, 44, τού, 34. (οΠ}Ρ]. ΑἹά, Βαλερμωδ 18. βαϑυέρμῶν (Πο) ς4. Βααλερμων ςο, 84. ἔς, ἰπ οἢα- ταξῖ, τηΐποῖε, ΑἸεχ. Βααλ ἑρμὼ ([ο) 6.. Βαδερμων )ς. Βααλ- Ἐρμωδ' 128. Βαλέρμὸν Ατῃ,. 1. Απη, ἘΔ. Βαὰλ ᾿Αερμὸν Θεοῖς. Βαῶλ Ἑρμὸν ϑ81αν. Οἴἶτορ. Βααλερμὸν 8ϊ[αᾶν. Μοίᾳ. ἕως] καὶ εως 6. ἕως Λαξωεμάϑ] μγμε αἰ (αδοερπαιᾷ Αὐυρ. Λαξωεμαϑ] Λαξοημαϑ τς. Λαξοῖϑαμ, τό, ς, 57.) 76, 77, 131, 4326. Οαϊ. Νίο. ἢς, ἤπε ἀΐξετες, ἤρῃο, 237. Λαμωημαδ᾽ τι8. Λολορῦ Ημαχϑ 4μ4. Λοωξημαϑ ς4, ζ0, τοβ, Λαδωρμωθ ςς. εἰσοδον ΤῆαΓσ, ς8. Λά- 

πο φίς 



τον τσ 

ΚΡ,ι 
ΚΕΦ. 1Π. 

δ Ῥ 9 δ 6 ζω] ΡῚ ρῸὋὼ 

4. ὕρους τῇ ᾿Αερμῶν ἕως Λαδωεμάϑσ. Καὶ ἐγένετο ὥςε πειρᾶσαι ἐν αὐτοῖς τὸν ᾿Ισραὴλ, γνῶναι εἰ 
δ 3 ῳ 2 ρ Σ. " [ω " 

ἀχόσονται τὰς ἐντολὰς Κυρίου" ἃς ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ. Καὶ οἵ 
Ν Ἂ ΄ , ΄ ἰδὲ ’ : ρ᾿ ρ. ρ 

υἱοὶ Ισραηλ χατῴχησαν ἐν μέσῳ τῇ Χαναναίου, καὶ τῷ Χετ)αίου, καὶ τῇ ᾿Αμοῤῥαίου, χαὶ τῷ Φε- 
δ. 

10. 

ρεζαία, χαὶ τῇ Ἑὐαΐβ, χαὶ τῇ ᾿Ιεδεσαίε. 

ΤΑΊ 
Ν 

Ἂν» Ν ΄΄ 98 Ὁ ες ρ᾿ 3 φῷ 

Καὶ ἐλαξὸον τὰς νυγατέρας αὐτῶν ἑαυτοῖς εἰς γυναῖ- 
Ὶ τὰς 5 7 ἡχῶν ἴδ “,᾿ εν» »» “ Σὺ 7 6 ϑιεοῖ 3 ““ . 

χας, χαὶ τας ϑυγατερας αὐτῶν εὐωχαν τοῖς υἱοῖς αὕτων, χαὶ ἐλάτρευσαν τοῖς ὕεοῖς αὑτῶν. Καὶ 

ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ “πονηρὸν ἐναντίον Κυρίβ' χαὶ ἐπελάϑοντο Κυρίε τὸ Θεᾶ αὐτῶν, χαὶ 

ἐλάτρευσαν τοῖς Βαάλὶμ ταὶ τοῖς ἄλσεσι. Καὶ ὠργίσθη ϑυμῷ Κύριος ἐν τῷ ̓ Ισραὴλ, καὶ ἀπέ- 
δοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Χεσαρσαϑαὶμ βασιλέως Συρίας πποταμῶν' χαὶ ἐδάλευσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
τῷ Χεσαρσαϑαὶμ ἔτη ὀκτώ, Καὶ ἐχέχραξαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς Κύριον" καὶ ἤγειρε Κύριος σω- 

τήρα. τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ ἔσωσεν αὐτὲς, τὸν Γοθονιὴλ υἱὸν Κενὲζ ἀδελφξ Χάλεξ τὸν νεώτερον ὑπὲρ 
2. 42 : “,»Σ χ7 Σ. Σ Ξ2Ξ.,Χ τῆν ’ ξ ν» ν » ΄ Ν φ. 3 

αὐτὸν, “Καὶ ἐγένετο ἐπ αὗτον πιγευμὰ Κυρίου, χα! Ἐχριγε τὸν Ἰσραηλ" Χαὶ ἐξῆλσϑεν εἰς πόλε- 

μὸν πρὸς Χεσαρσαϑαίμ' χαὶ πταρέδωχε Κύριος ἕν χειρὶ αὐτῷ τὸν Χεσαρσαϑαὶμ βασιλέα Συρίας 

ξωημαϑ ὅ4, 128. Λωξημαϑ 7... Λαξοιμαϑ' 82. Λολοωξημχϑ 

8... Λαξωΐμαϑ' (8ς. τπᾶγσ, Βαχλερμων.) 144. ΔΛολοωδ Ημαϑ τού, 
134. Λαξω Ἐμαϑ 209. Λαξὼ Ἡμαϑ Οοπιρὶ. Λοξωημαϑ' ΑἸεχ. 
Λαξεμάϑ᾽ Θεοῖς. Λαδμεμαϑ δίαν. Οἴἶτορ. 
ΠΤΨΝ, ὥρε τοειρᾶσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ἰσραὴλ] μ΄ ἐσπίαγείαν ἐπ ἑρῆν 1 

γαεὶ Αὐρ. ἐν αὐτοῖς] κεν 19. ὠ γνῶναι] τῇ γνῶναι ΤΠεοάοτεῖ. 
Ω. 8. ἴμ 7104. ἵνα γνῶσιν Οεοτς. δῖαν. Μοίᾳᾳ.Ύ. εἰ ἀκάσονται] ἀκε- 
σαι 44. ἡ ἀχεσάνϊχι (ἤς : ουπὶ ὁ ἔργα ὧ) 75. ἀκέσοναι]) εἰσα- 
οἕὅσονται ΑἸά. τὰς ἐντολᾶς Κυρίου] παπάαία Δυρ. Κυρίου] 

α 53: Ὑπεοάογοῖ. ἰος. οἷϊ. ἃς ἐνετείλαϊο] ἃς αὐτὸς ἐνετείλατο 

Οεοινρ. ἐνετείλαο] -- Κύριος ΑΙά. ἐν χειρὶ Μωυσῇ] ἐπ πιαπι 

ΜΩΗ Αυς. Μωνσῆ] Μωσὴ Ὑπεοάοτεί, ἰος. εἶξ. 

Ψ. οἱ υἱοὶ] α οἱ 75. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατῴκησαν] κατῴχησαν οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ϑῖαν. Οἶτο,ν. τῇ Χαναναίΐ2] τῶν Χαναναίων Ατιῃ. 1. 
Ἀπ. Εα. καὶ τὰ Χετ]αίον] α του (ρεπιο ; μαρεῖ γηᾶπὰ γεο. 18.) 
8ὃς, 144. κακαὶ 445 τοῦό. Χετχαία] Χετγαις 64. Χεταίαᾳ Ατηι. 1. 
Απη. ΕΑ. Θεοῖρ. Χετϑαίου 851αν. Οἴἶεορ. καὶ τὰ ᾿Αμοῤραίου] 
α καὶ 44) τοό. καὶ τῷ ̓ Αμμοῤῥαίᾳ δῖαν. Οἴἶτος. καὶ τὰ Φερε- 
ζαίε, καὶ τῇ Ἐὐαίᾳ, καὶ τῷ ᾿Ιεδεσαί] τὰ Εναιε τὰ Φερεζαιε τα Ιεξου- 
σαιον και τὸ Γεργεσαιξ 44) τοό. καὶ τ Ἑναιε και τε Φερεζαις και 
του Ἰεδεσαιβ καὶ τεὶ Γεργεσαιε 845 134. Φερεζα 5} Περεζαίου 
Αττα. 1. Ατπὶ. Εά. Θεογρ. τῷ Εὐαι8] -᾿ καὶ τὰ Γεργεσαιου 29. 
ΑΙ4ά. Εὐαί5] Εδαις γς. -Ἐ καὶ τῇ Γεργεσαίε Οεογρ. δ(αν. Μοίᾳ. 
᾿Ἐδξαίε" καὶ τὸ Γεργεσᾳίᾳ δ5ϊαν. Οὗτορ. καὶ τῇ Ἰεξασαίᾳ} -᾿ καὶ 
τα Γεργεσαιδ 18, ς9) 128. ΑΥπι. 1. Αγ. Εά. Ἰεξεσαιε} Ἐμου- 
σαιδ καὶ τῇ Γεργεσαιε γῆς. ἸΙωξωσαίε Οεοῖρ. ᾿Εσαΐᾳ 85]αν. Οἴἶτορ. 

ΝΙ. Καὶ ἔλαξον] καὶ ἐλαξοσαν 2.9. ἑἙχυῇοῖς} α ς9; 82. Ατηη. 1- 
ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν (εἴ ἀϊξιῖο, ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν ρῥτο ἑαυτοῖς) 

Οεοτρ. εἰς γυναῖκας} καὶ εἰς 19.) 77. ϑυγ. αὐτῶν 4] ϑυγ. αὖ- 
τῶν Αἴοχ. Ασγη). 1. ἅτπι. Ἑά. Οεογρ. ϑίαν. ἐδωκον} ἐδῶκεν 7ξ. 
τοῖς υἱοῖς αὐτῶν] ἕ αντοῖ; (πιεπαοίε) εἰς γυναϊκας 71. καὶ ἐλάτρ. 

τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν] κα 7ς. 

ΨΙ1. ἐποίησαν οἱ υἱο!} ἐποίησεν 44. ἐναντίον] ενωῆι ΧΙ, τς, 
18, 44) 547) ξ 3) 59) 6.4» 75» 82) 84. τού, 134) 209, 236. ΑΙά, ΑἸεχ. 

(δι. Νὶς. ενωπίιον 20, ς8. Κυρίου 15} τῷ Θεξ 8[αν. Κυρίου 
τῷ Θεὰ] α τὰ ΧΙ, τοϑ. ΑἸοχ. κα Κυρικ 1ς») 18, 64, 128. αὐτὼν] 

αὐτῶν Δι. 1. Δίμῃ. Ἐά. ϑ8[αν. τοῖς Βααλὶμ) τῇ Βααλ Χ, ΧῚ, 

15), 18, 20) ςζ) 64, 715) 82, 121, 128. ΑἸά. ταῖς Βααλειμ ς9. ΑΪοχ. 

τὴ Βααλειμ το8, τῇ Εααλὶμ Οομιρ!. τῷ Βαὼλ Αττι. 1. Ασπι. Εά. 
Οεοτρ. ϑϊαν. Βααλὶμ] Βααλειμ 11, 16, 1315 144. (2ο9. ἂς ἰηα.) 

Ολι. Νιο. καὶ τῖῖς ἄλσεσι] καὶ ἐλάτρευσαν τῷ ἄλσει Θεοσρ. 
χαὶ τῷ ἄλσει δῖαν. Οἴΐτορ. 

ΜΠ]. Καὶ ὠργίσϑη--- Ἰσραὴλ) Καὶ ὠργίσϑη ὀργῇ ϑυμὰ Κύριος 
ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ Οεοῖν. Ἰγαίείψηε εοπίγα ἰ΄αεἰ Τ)ονείπως ας. ἐν 

τῷ Ἰσραὴλ] κα ἕν 1ρ. Ασῃ). 1. Απῇ. ἘΔ. επὶ τὸν Ισραηλ 44. Οεοτζρ. 

διαν. τὸν Ἰσραὴλ τοϑ. αὐτὰς ἐν χειρὶ Χεσαρσαδαὶμ)] αὐἴες Κυ- 
ριος εἰς χεῖρας Χερσάσαϑων “4. ὥς, πῇ Χεσασαρϑμων, ς4. ἔς, πῆ 
Χεσασαρθμω, 75. ᾿ἐν χειρὶ] εἰς χείρας ΧΙ, τς, 18, 64) 71» 82, 84; 
ὃς, τού, τοϑ, 1212 128, 209. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ατηι. σ᾿. Ασπ. Εά, 

δῖαν. Μοίᾳ. α 29. Κύριος εἰς χειρῶς .ζ9, 134. ἐν χερσὶ ϑίαν. 
Οὗἶτορ. Χασαρσαϑαὶμ 15] Χεσαρσαϑαῖμ Χ. ἢς ἱπῆλ. Χεσα- 
ραϑεμ (ς7, 436.. ροῆεα αἱ 'π ἘΔ.) 131. (2οο. ἔς 41101.) Χασανραι- 
σαϑαειμ 8. ἢς ἰηῖα. Χαεσαρσαϑωμ, ς9. ἢσ ἴῃ ςοῃ). το. Χεσαρσε- 
ϑαιμ 64. Χεσαρσαϑων ἢς ἱπῖτα, 8.,, τού, 134. Χεσαρσαδεμ τ44. 
ἍἌτηι. 1. Αγσῃ), ΕΔ, ϑίδν. Χεσανρεσαϑαὶμ Οομπιρὶ. ἢς ἱπῖα. Χασῶὼρ 

ψοε. 1. ' 

Σαϑὲμ Θεοῦ. ὀΧεσαρσαϑαὶμ ι---Χεσαρσαϑαὶμ 45] Χεσαρσε- 
“εμ βασιλέως Συριας μεσοποταμιας πόϊαμων" καὶ εδαλευσαν αὐΐῳ τς. 
Χεσαρσαϑαὶμ, ὉΪ5] Χεσαραϑεμ, τό, ς2, γ6, 77. (αἴ. Νίς. Χεσανβε- 
σαμωδ τοϑ. βασιλίως] βασιλευς )ς. βασιλεῖ ϑίαχν. βασι- 
λέως---Χεσαρσαϑαὶμ 291 κουπὶ ἱπιοτιηεά, 52. Συρίας ποταμῶν] 

ΤΥ. Π| τό, 53, ς7ν 76, 77» 85) 131») 1449 200, 236, 437. (αἴ. ΝΊο, 
λποταμων Χ, ΧΙ, (59. ἢς Ἰηῖτα.) ςς, 219) 82). 121. Συριας Μεσοπο- 
ταάμιας ποτῷμων 18, 19, 54) 599 645) 1ο8, 128. ἔς, οὐπὶ Μεσοποτα- 

μιας Ἰηῖεῦ ὩΠ0 05, ΑἸοχ. Συριας τῆς Μεσοποταμιας 44. μεσοποτα- 
μιὰς Συριας ποταμῶν ς8. Μεσοποταμίας (πιᾶγρ. 8ς.) Οεοῦρ. Με- 
σοποταμίας Συρίας ΑἸά. δϊαν. Μοίᾳ. Συρίων Μεσοποταμίων Ατηι. “. 
Ατπι. Ε4. Συρίας ἐν Μεσοποταμίᾳ 81αν, Οἴἶτορ. ποταμῶν] με- 
σοποταμιᾶς 755 8457 τού, 134. (ογηρὶ. οἱ υἱοὶ Ἰσρ. τῷ Χεσαρ.} 

αὐΐω Χ, ΧΙ, 18, 29, 54» 59» 04» 71) 25» 82) 84, τού, 128, 134. ΑἸά, 
Αὐπὶ. 1. Αση), Ἐά. 8[αν. Οἷἶγορ. αυτοις 44. κα ςξ. τῷ Χασαρ- 
σαϑαὶμ] αὐῇω τοϑ. Οοπιρί. τω Χεσαρσαθεμ 131. τὼ Χεσαραδεμ, 
237. ἔτη ὀκτώ] ετὶ οχτὸ Χ. ΟὟ, 18, ς4,) 64, τοβ, 128. Οοπρὶ. 
ΑἸεχ, Θεοῦ. κα ὀχτὼ 44- ὀκτώ] ἢ, νἱάεῖαγ εξ ροτίις Ν᾽, "ξ. 

ΙΧ. ἐκέκραξαν] ἐχραΐξαν 15) 18, 128, 236. (οπιρὶ. (δι. Νίς, 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον] τρος Κύριον οἱ νιοι Ἰσραὴλ 7... ἤγειρε 

Κύριος σωτῆρα] ἡγεῖρε σωτῆρα ἀγαϑον 44. σωτῆρα] - ἀγαϑον 
54) 59, 84) τού, 134- σωτηριαν ς5) ςό. 8.ν. Οἰἶτορ. σει ἀγαϑὸν 
(ης) ᾽ς. σωτῆρα τῷ Ἰσραὴλ] {αἰυαίογεμα [γαεὶ Αὐς. τῷ 
Ἰσραὴλ] τω λαω ςς. καὶ ἔσωσεν αὐτὰς] αὶ Αἴη). χ. Αται. Ἐά. 
ἔσωσεν αὐτὲς] ἐδωκεν αὐῇοις το, ἔσωσεν αὐτὰς---ὐπὲρ αὐτόν] ἔσω- 
σεν αὐτὲς Γοθονιὴλ, υἱὸς Κενὲφ ἄδελφε Χαλὶξ ὁ νεώτερος ϑίαν. Οἰἶγορ. 

τὸν Γοϑονιὴλ] ργαπηῖττ. καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Αττη. 1. Ατπν, Ἐάα. υἱὸν 

Κενὲ 6] τὸν υἱὸν τοῦ Κενὲξ Οεογρ, Κενὲ (1 (περᾷ Οὐᾳ. Ἡοπὴϊ. 3. 
ἀδελφ8} αδελφον 44, ὃς, τού, τοβ. αὃ 

ἀδελφξ Χαλεβ] τῷ ἀδελφὰ τῷ Χαλὲξ Οδοτρ. 
ἄδελφε Χαλεδ---αὐτόν) “)᾽ αἰτενι Οσεὐ ἡμπίογοπι ἱρῆας Αὐυρ. Χαλεδ] 

Οαἰερὰ Οτῖὶσ. Ἰος. οἰξ. τὸν νεῷτ. ὑπὲρ αὐτόν] καὶ εἰσηκασαν αὐῇον 
44. ὃ νεώτερος αὐτῷ Οομρρὶ. ᾿ ὑπὲρ αὐτόν] αὐἷκ καὶ εἰσηκεσαν αὐΐᾳ 

πη 74, ὥσπερ Αυς. 

(ουπι ε ἄιρτα [ἰη.} 75. 

-»" 

11, ςς, 84) 106. αὐτα' καὶ εἰσήχεσεν αὐΐων ΧΙ, τς, 18, ὅῳ γι, 84, 
τοβϑ, τ21:. ΑἸά. Αἰεχ. ἤς, πΠ αὐτὰ ῥτὸ αὐΐων, ς4,, ς9, 134. αυτρυ 
29. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. κχαὶ εἰσηχσαν αὐἷξ γς. αυτε, χαϊν εἰσήηκουεν αν. 

τον (παρ. 8ς.) 128. εἰ ἐχαμάϊυϊ ἐος Αυσ. -Ἐ καὶ ἤκουσεν αὐ- 

τός Ατπι. τ. - εδάδην ἀποὶβ ἱποϊυΐα Αγηη. Ἐ4. α Οεοτσ. αὐ: 
τόν] αἀντω τό. Οαῖ. Νίς. αὐτου ς8. αὐτῶν 131. (144. σοΥἵ. πα 
τες.) . : 

Χ. Καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου] Εἰ ,αᾶιπς οἱ ϑμρεν ἔμμε 

“2 ίγμμς Ἰονεπὶ Αυρ. τονεῦμα] ρταιηϊτξ. τὸ )ς. χαὶ ἔκρινε τὸν 

Ἰσραήλ) λ ΧΙ. Ἰσραὴλ 217. καὶ ἐξηλϑεν---βασιλέα] εἰ εχὶ 

“4 ῥεϊϊωνι, εἰ ἐγααί αἰ Τονπίπνς ἱπ πιαπμς εὐμς Οὐ αν αίοπ γέροι Οἱν. 

Ιος. εἶξ, ἐξηλϑεν εἰς πόλεμιον] εζηρεν ἐπι τὸν πόλεμον 44. εἰς 
πόλεμον] ἐπὶ τὸν πολεμον ΧΙ, τς, ςς, 64, 7ς,) 82, 84) 8ς, τού, τοϑ, 
121, 134. (ουρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. ες τὸν πολέμιον 18, 20, ςό, ς8, 128, 
209. πρὸς Χασαρσαϑαΐμ) κα τς» 18, ς45) 64, 75) τ28. Οογηρί. 
ΑΙεχ. πρὸς Χεσαραϑεμν 131. πρὸς Χεσαρσαϑὲμ 1τ44. προς Χου- 
σαρσαϑαι 209. τῷ Χεσὰρ Θὲμ Οεοτγξ. Χεσαρσαϑαὶμ τ] Χε- 
σαρσαϑὲμ, (ἔς ἰηῖτὰ) αι. Νίο. Χεσαρσαϑὲμ βασιλέχ ᾿Ασυρίων 

Αγη). 1. Χεσαρσαϑαὶμ 015] Χερσασαϑὼν 44. καὶ παρίδωκε--- 
Χασαρσαϑαὶμ 29] α, οὐπὶ ἱπίετπιεά. 53. καὶ τπαρέϑωκε--- Συρίας 
ποταμῶν] αὶ οὐπὶ ἱπίοττηθά, Αγτη. 1. πταρέδωκε---ποταμῶὼν] τσαρε- 

δωχεν αὐτὸν Κυριος εἰς χείρας Γοθονιηλ 71. ἐν χειρὶ αὐτῷ] α 30, 
ΡρΡ ὶ 

“πιναι “α-...-- - 



ΚΡΙΤΑΙΊΙ. 
β ΚΕΦ, ΠῚ; 

ἣν" χαὶ ἐ ύὅϑη χεὶρ αὐτῷ ἐπὶ τὸν Χεσαρσαϑαίμ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἔτη τεσσα- τὶ. «“Φοταμῶών' ζαὶ ἐχραταιώση χεὶρ αὐτῷ ὅπὶ τὸν Χέσαρσα Σιβε. ἀτδ} σι ἽΎ Εον 
βάχοντα' καὶ ἀπέϑανε Γοθονιὴλ υἱὸς Κενέζ. ᾿ Καὶ προσέϑεντο οἱ “ Ἰσραὴλ Ἴ ᾿ τ 12. 
γηρὸν ἐνώπιον Κυρίου" χαὶ ἐγίσχυσε Κύριος τὸν Εγλωμ βασιλέα ὑμῶς ὡ τ σραὴ », ὰ Ἴ 
πεποιηκέναι αὐτὰς τὸ “πονηρὸν ἔναντι Κυρίου. Ἐαὶ συν ΑΕ ἘΡοΓ Εαῦ τον ἘΔ ΤΕΣ υἱὲ 18. 
᾿Αμμῶν καὶ ᾿Αμαλὴκ, χαὶ ἐπορεύϑη χαὶ ἐπάταξε τὸν Ισραηλ, καὶ ̓Υληρθγο Κη ἰὼν ὦ τῶν 
Φοινίκων. Καὶ ἐδάλευσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῷ Εὐλὺμ: βασιλεῖ Μη: ἐτὴ δεκαοχτώ. Καὶ 14. 1ς. 
ἐχέχραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον" καὶ ἤγειρεν δύ τοῖο, στρ) 1 τον υἱον Γηρὰ ιν " 
Ἴεμενὶ ἄνδρα ἀμφοτεροδέξιον" χαὶ ἐξαπές εἰλαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. δώρα ἐν χερὶ αὐτῷ τῷ Ἐγλὼμ 
βασιλεῖ Μωάξ. Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ᾿Αὐὠδ μάχαιραν δίςομον, σπιϑαμῆς τὸ μῆχος ἀὐτῆς" χαὶ τ6. 
περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν μανδύαν ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτῷ τὸν δεξιόν. ᾿ Καὶ ἐπορεύθη, ἴξι τ 0: 17. 
ἥνεγχε τὰ δῶρα τῷ Ἐγλὼμ. βασιλεῖ Μωάξ-. χαὶ Ἐγλὼμ αγήρ ἀςεῖος σφόδρα, Καὶ ἐγένετο 18. 

ἐν τῇ χειρι αὐε 84, τοῦ, 134. εἰς χειρὰς αὐτῷ Ατηι. Ἐά, Χε- καὶ παρεδωχε Κυριος εν χαρι Χουσανρεσωμαιὅ. καὶ ἡσυχασεν ἡ γῆ σαρσαϑαὶμ 29] Χεσασαρϑωμ ς4. “Χεσασαρϑμω )ς. Χεσαρσαϑὲμ εντηκόντα ἐτὴ καὶ αἀπεϑᾶνε ΓοΘονμΊλ νιος. Κινεζ. καὶ τοροσεϑειἷο οἱ Αγ). Εά4. Χερσὰ Θὲμ Οεογσ. κα ϑίαν. , Σεσαρσαϑαὶμ 45 εἰ 3] νυιοι Ισραηλ ποιησαι τὸ πονηρον ἐναῦι Κυριου. Και ἐνίσχυσε Κυριος τον Χεσαρσεϑεμ, τς. Χεσαρασαϑαιμ, 18. Χασαρσεϑαιμ 4. βασι: Ἐγλωμ βασιλεα Μωαᾷ επι τὸν Ἰσραηλ δια τὸ πεποιηκεναι αὐἦον πονηρον λἕα] βασιλεὼς )ς. βασιλέα---Χεσαρσαϑαίμ, υτ.} Χ οη ἰηΐετ-.͵ ἐγαηῃι Κυριου. Καὶ προσήγαγε προς αὐτες τοαὔϊας τε; νιες Ἄμμων καὶ τηξά. 84) :ο8, Συρίας] ργαπηῖιτ. τῆς Οομηρὶ. ᾿Ασυρίων Αττη. Ἐά. Αμαληκ. Και ἐπορευϑη καὶ ἐπάταξε τὸν Ισραηλ. καὶ ἐκληρονομήσε Τὴν ᾿Ασὲρ Οεοτρ. ποταμῶν] α ΧΙ, 18, 44, ςς, 64, 7535) 1ού, 121, 'ολιν τῶν φοινίκων, καὶ εδελευσαν οἱ υἱοι Ἰσρχηλ τω Εγλωμ, δέκα χαι 134. (ΟΠΊΡΙ. ΑἸ4. ΑἸεχ. Αση. Εά. Οεοῖν. ϑιαν. καὶ ἰχραται-ὀ οκΐω ἐτη. Και ἐκεχραξζαν οἱ υἱοι Ισραηλ προς Κυριον καὶ ἡγειρε Κυριος ὠϑη--- Χουσαρσαϑαΐμ αἷς. καὶ οὰπι ἱπιογηηβά. 48. Βιαδεῖ ἴῃ σμαγαῶ,, ἄαυτοις σωτηρῶ τον Οωδ το. αὐτοῖς σωτῆρα] ργαεπηϊεῖ. Κυριος τοϑ, τηΐποτε ΑἸεχ. ἐκραταιώθη] ἐδαρυνθὴ ς4, τ0, 7 τὶ χεὶρ] ργδ-ὀ Οοηριὶ. Κυριος σωΐηρα τω Ἰσραὴλ 121. σωτῆρα] Κυριος σωτῆρα τηἶττ. ἡ Χ, 16, 18, 20, 447 55) 575) ξ9, 63, 64, 77, ὃς, τού, ται, 131) ες, τό, 18, ς4, ς7, ς8, ςο, 63, 64, 71, 75») 765) 77» 82, ὃς, 26. Α]ά. 134» 144, 300, 236. (Ογ)ρΡ]. ΑἸ4. (αι, Νίς. Αππῃ. σ. Ατπι. Ἐ4ά. αὶ Αἴεχ. δα. Νῖς. Απη, τ. Απῃ, Ἑά. 5αν. Μοίᾳ. σωτηριαν τό. Κύ. χεῖρ Κυριου ς4. χεὶρ αὐτῷ] ἡ χεῖρ Κυριου ᾽ς. αὐτῷ ἐπὶ τὸ ριος εἰς σωτῆρα Οφοτγσ. Κύριος σωτηρίαν ϑῖαν. Οἴτορ. ᾿Αὠδ] Χασαρσ.} αὐτὰ ἐπ᾿ αὐῇον «4. ἐπὶ τὸν Χεσαρσαϑαϊμ)  44,γ1.. Αχωδι(ῇς Ἰηξα 16, γό, 131.) γγ, 436. (αι. Νίς. Αϑὼ γι. Αωὠδωμ, Ἔ βασιλεα Συριας ςό. επ' αὐῇον ξ9, 7ς. ἐπὶ τὸν Σουσαρσαϑὲμ Συ- 43). ΑἹοιὰ (ἢς ἰηῆ4) Οτῖς. Ἰος. οἷς, ᾿Αρὼδ᾽ Αἴπη. τ. Αὐὼῶὲδ Ατηι. είας ϑῖαν. Οἴἶτορ. Ἑά. υἱὸν Γηρῶ] α τς. κα νιον )ς. υἱὸν Γηρὴ Απῃ. 1. Ασπὰ, Ἑά, ΧΙ. Οοπι. στρ 12) εἴ 13, ἱπίδρτ. 19. Καὶ ἡσύχασεν] καὶ υἱὸν Γαρὰ δϊ4ν. Οἶτορ. υἱὸν 29] υἱξ 4575) 77. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸἴοχ. ἥν ἡσυχάσουσα Οεοῖς. καὶ ἦν ἐν ἡσυχίᾳ δ[αν. Μοίῃ. ἡ Ὑ5] Ἱεμενὶ] Ιεμμεένει τό. ἴεέμενει 18, 64, 77) 209. ΑΙεκ. Οατ. Νίς. 1ε- ἕν γη 84. ἔτη τεσσαράκοι)} ὙΤΥ. 1, 16, 30, 53» 55) 58, 77) μην! ς4. Ἰεμμενι ςς. Ἰεμινι ς8. ΟὐμηρΡΙ. Ϊεμενη 9. Ἐμενη γξ. 82, 8, 134) 236, 23). Οὐοπρὶ. (δι. Νῖς. Οεογρ. 8ιαν. πεὔη- Ιεμανη 84. Ἰεμεινι τοϑ, α 31, 144. Ἐμενες 236. ΘΟ ιπίπὲ Οτίρ. ἰος. κοντῶ ἘΤῊῚ 1οϑ. φμαάναρίπία ἀππὶς Οτρ. ἴος. οἶϊ, τεσσαρά- εἷϊ. τῷ ἀνδρὸς 'Ἴεμενι Ατπι. 1. Ατην. Εά. Ἰεμενὲ ΘΟ ογρ. ἄνδρα] κου]α] πεντηκοα 111, 1ς, ς4, 59, 64. τεσσερακούα ΧΙ, Ν, ηἰῆ λ Ἄγπι, 1. ἅπῃ. ἙἘά. οἰμφοτεροδέξιον] ἀμφιϑεξιον 209. α»πόἰι ἄςα- ἢξ μοῦ η, )ς. σαρακονΐα τοῦ. καὶ ἀπέϑανε] καὶ μετὰ ταῦτα ἐεγμρ ([ϊτ. διπὶς “εχίοτὶε) ϑγυ. Βαυ- Ηςῦγ. ἐξαπέςειλα»] ἀπεςειλαν ἀπίϑανε ϑ8ϊαν. Οἴτοσ. Γοϑονιὴλ] Γοϑονοηλ 18. Γοϑονιὲλ Θεοῖρ. ΧΙ, 1ς7) 16, 18, 10, 305 445) ς4, τό, ςο, 63, ὅ4, 71) 75. 82, (84, υἱὲ Κενέζ] Βενεῦ 18, Οὐπειὴ Οήᾳ. Ἰος. εἶτ. Ἔνέζ Θεοτρ. νἹἱάεῖυτ.) τού, 1521) 128, 134 200. Οοπιρὶ. ΑἸοχ. οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ΧΙ. ποιῆσαι) ποίησε )ς. ποιῆσαι τὸ τοονηρὸν} γαξενε σια- δῶρα] δῶρα οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ΑΙά. δῶρα ἐν χειρὶ αὐτξ] εν χερρι αὐῇα ἤΐσπενι Οτὶς. Ἠου. 2. ἴῃ 74, τὸ πονηρὸν} α τὸ τοβ. ἐνωπιον] ϑωρα Χ, ΧΙ, 30, 44, τό, 63, 82, 84, τοῦ, τῷ 1) 134. ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ ἐναύ]ιον Χ, ΧῚ, 18, 82, 8 5» 121, 128, εγαγι τς, 44, 545 ς9, 64, ᾿ς, δῶρα Ἀτγη]. 1. Αση, Εά, ἐν χειρὶ τῷ ἀδὼν δῶρα στο. ᾿Εγλὼμ) 84) τού, 1οϑ, 134. Οοιρὶ. ΑἸεχ. ᾿Εγλὼμ] Αιγλὼμ, 44, 53,)71,Θ Αἰγλὼμ (ῆς ἱπΏ.4) ΧΙ, 44, 121. ΑΙά. ᾿Εγλὸμ Ἄχη. Εὰ. βασι- 84. τού, 134. ῆς ᾿πη8. ᾿Ἐγλὼν Οὐοπηρὶ. ἢς ἰηζδ. ἔρίοα (ἢς ἴπῆα.) λεῖ Μωδκξ] , 44. Μωκαθ] Μωλξιτων 54) 84, 134.- Μωχξητων Τρ. ἴος. εἶτ, βασιλέα] βασιλεὺς ρείπιο : εμπι φογτ 75. Μωλθ] ς. Μωαιτων καὶ Αἰγλωμ ἄγηρ ἀφειος σφοδοα τοῦ. Μωαξιτων 44, ς9, τοῦ, 134. Συριας ςς. Μωχθητων 72. διὼτὸ ο ΧΥΙ. Καὶ ἐποίησεν ἑαντῷ ᾿Αὠδ)] Καὶ ἐποίησεν ᾿Αὐδ τῇ χεφαλῇ τοεποιηκέναι αὐτὲς] ἀνθ᾽ ὧν ὅτι πεποίηκαν Οὐεοῦ. ἔναντι] εἐναϑιν αὐτῷ (Ν. ἔργα ἐοηι. 6.) Οεογρ. “ἑαυτῷ] αὐΐω 44. ᾿Αὡδ] Αὐὼδ 30, 54) 8, 82, 84) 134. ενωπίιον ἡ; (Άς ἱπῖτ) Απη. τ. πη. Ἑά. μάχαιραν δίςομον] σίαάξανα ἐπ κίγαφας 
Α 128. συνήγαγε πρὸς ἑαυτὸν] τπροσηγᾶγεν τρος αὐον τς, 18, 2ο9ς. Βα-Ηεῦτ. σπιϑαμῆς} δρακος τό, 10, ζΩ, 53) 57. 8, 63, γό, »7, ἍΙεχ. 8ο, ΠΗ αὐτὲς, (πη. συνήγαγον προς αὐον τΔτ. φάξιπχε 8, 131) 144) 236,37. ΟΔϊ. Νίο. δρακοῦος, εχ ὀπγοπά. δραχος, ς6. σὶ Οτίσ. ἰοο. εἶϊ. πρὸς ἑαντὸν] προς αὐῇον 230, 58, 64) 85, ὃς, 13:1. σπηϑαᾶμης ΠΊΑΓΡ. (8. -- μιᾶς 8᾽Ιλν. σχιϑ. τὸ μῆκ. αὐτῆς] ραΐσιαδ 

ΑἸά. Ἔ Εγλωμ 547γ75. - Αἰγλὼμ ςο. προς αὐἷες τοΒ. ἐπ᾽ αὐ. “χίεης ἰοπρἑἐμαϊπε Οἠἡρ. ἰοο. οἷ, τὸ μῆκος αὐτῆς σπιϑαμῆς μιᾶς 
τὰς Αττὰ, τι Ατστῃ. ἘΔ. κα Οεοχν. ᾿Αμμὼν] αὐΐων τό. Ἀμὼν Οοῖγ. ραΐπις ἰρηρίμαο ἐὔμε (ἐγ α1) ϑγτ. Βατ. Ἠδῦγ. μῆχος αὐτῆς] 
131. ᾿Αμὸν Αττῃ, τ. Ατῃ. Εά, ᾿Αμαλὴχ] ““»παϊρε Οὐ. ἰος. οἷ, Ος, αὐῇης Χ, ΧΙ, τ, ζ9, 64, ἡς, 82, τοῦ, 121) 128, 124. ΑΙά, Ατηι. 
καὶ ἐπορεύϑη] ἐπορεύϑη γὼρ ̓ Εγλὼμ ὙΠεούοτει. Ω. ο. ἴῃ ).ὰ. καὶ ἙᾺ. μαβθεὶ αὐτῆς ἴῃ οματρῶ. τηΐπογα Αἰεχ. καὶ ποἐριεζώσατο--- 
ἐπάταξε], καὶ Ατηι. τ. Απῃ. Ἑά. τὸν Ἰσραὴλ] τὲς υἱὲς Ισραηλ δεξιόν] οἰ αἰϊίραυλ δὶ ξμπε Α͵οιὰ σή ,)ριὼν οχίγαε. Οτῖρ. ἰος. οἱξ, 
449 54. 59, 75, 84) τοό, 134. ὙΤΠεοάοτει. ἴος. οἰζ, ,ς ἐκληρονό. καὐπὸ τὸν μανδύαν] ἐπὶ τὸν μαναῦν (ῇς) 82. ὑπὸ τὴν μανδύαν τοβ, 
(κησε] ἐκληρονομῆσαν 63. καϊεκληρονομησε2ο9ς. τὴν πόλιν] τὴν Οομρ. - αὐτῷ Αἴοχ. α 8[αν. Οἴτορ. ὑπὸ τὸν μανϑύαν--- (οἸΩΡΙ. ᾿ τῶν φοινίκων] λα Τῶν 44. δεξιόν] ἐπὶ τὸν δεξιὸν μηρὸν αὐτῷ ὑπὸ τὸν μανδύαν Αται. τ. Απη. Ἑά. 
ΧΙΨ, ἰσραηλ-- δεκαοκτώ] Ισραηλ αὐΐω ὀκτὼ ἐτὴ ῖ0. Ἐγλὼμ] τὸν μανδύαν--- δεξιόν] τὴν λώγοναι ὑπὸ τὸν μῆρον τὸν δεξιον αὐτου ξ4. 

Αἰγλωμ 44. ΑΙα. Εγλομ, Αγ). 1. Αγ. Εά, Ὁ Μωαξ] Μωαμ Χ. μανδύαν] μανδυιαν τό. μανδιαν 44, τοῦ, λαγονα ζ9. μανδυὴν 6.. 
ἔτη δικαοκτώ] ΤΥ, 1οβ. Οομρρὶ. Αγῃ. 1. ἌΓΠγ. ΕΑ, 81λν, δρρερη οὶ ΑΙΔ. ενδυμα ΠΊᾶτρ. ὃς. μανδύαν ἐπὶ τὸν] , “Ὁ, ἐπὶ τὸν] ὑπὰ 
μὴ τι νὰ; ἰοο. εἶξ, δεκαοκτώ] δέκα και οχΐω ΧῚ, τό, 44; 73) τὸν Οοπρὶ. μηρὸν) βόιρον ἢς. αὐτῷ Σὸν δεξιόν) τὸν δεξια 

τ ἐ34:. Π. ν αὐτὰ 11, Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 44.) ς3, ς8, ςο, 63, 64, )ς, 82, 84, τοῦ ὌΡΟΥΣ ΟΡ, Κυριον γ5. καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς τ τὴς τὸν ᾿ΑΩδ] ἐμ ΟΝ δ Το ἐπ φώωτηριαν τῶ Ἰσραηλ καὶ εἐδωχεν αὐῇοι ΠΣ ἃ ἜΡΩΣ ΗΝ : ἘΠ ἴα ἐπορεύϑη] κα “Ὁ 54» 59, 75, 1ο8, Οοπιρὶ, ΑἸεκ. 
, Ι ΟΜ ονῆλ υιον Κενεῷ αδελφον τροσήνεγχε] χατηνεγχε 44. καῆηνεγκεν Αωδ 54, ζο, 7ς, 84, τοῦ, 134, 

Χαλεδ τὸν νεωΐερον αὐτα, καὶ εἰσηκεσεν αὐΐων. Καὶ εν! ᾿ εν υσσν 
. " ἡλῶΙ ἐγένετο ἐπ᾿ αὖον τῷ Ἐγλωμ] τῷ Εγλὸ ἐὰν ᾿ ᾧ Ἐγλὼ Ὶ 

 πνῦμα Κυρίου. Και ἐχριγε τὸν Ἰσραηλ καὶ εζη κάκ τρη τὸ ἘΥΝὰμ Απτα, τ. Ἀπ, Ἐᾶ. το ΞΕΥλοβυ βου! 
λὲν ἐπι Τὸν πόλεμον ωάδ' καὶ ᾿Εγλιὸμ] τῳ βασιλει Ανγλωμ χἂν Αἰγλωμ 44. βασι- 

ΧΠΠ]. συνήγαγε) συνήγαγον Χ. Ὡροσήγαγε 4, 7ς, γ6, τοϑ, αγίε ἀεμέμρι Οἠρ. Ηοπη. 3: ἴῃ 74, δωζναπι ἄωο ογα ἀλαδεπίονι ϑγτ. 



- - -- -«ἦὧἦ-πτῃ 

21. (Ἐγλὼμ ἐγγὺς αὐτᾷ.. 

ΚΡΙ 
ΚΈΦ. Π]. 

19. ἥνίχα. συνετέλεσεν ᾿Αὠδ προσφέρων τὰ δῶρα, χαὶ ἐξαπέξειλε τοὺς φέροντας τὰ δῶρα, Καὶ αὐτὸς 

ΤΑΊ. 

ὑπέςρε εψεν ἀπὸ τῶν γλυπ)ῶν τῶν μετὰ τῆς Γαλγάλ' χαὶ εἶπεν ᾿Αὐδι Λόγος " χρύφιος πρὸς σὲ 

βασιλεῦ, καὶ εἶπεν᾽ ̓ Εγλὼμ πρὸς αὐτὸν, Σιώπα" :χαὶ ἐξαπέςειλεν ἀφ᾽ ἑαυτῇ «΄ἄντας τὰς ἐφεςῶ- 

τὰς ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ᾿Αὠδ εἰσῆλθε πρὸς αὐτόν" ᾿χαὶ αὐτὸς ἐχάϑητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ τῷ ϑερινῷ τῷ 

ἑαυτϑ μονώτατος" χαὶ εἶπεν ᾿Αὠδι Λόγος Θεᾶ μὸι πρὸς σὲ βασιλεῦ" χαὶ ἐξαγέςη ἀπὸ τῇ ϑρόνε 
“.,)Σ), 4 [χὰ “3 "“᾿ ὲ 8δ)}νς. - “, }φ») 3 Ν Ν, ρ᾿ Ν 

Καὶ ἔγενετο ἀμὰ τῷ ἀνάςηνγᾶι αὑὔτον, γχαι ἐξέτεινεν ᾿Αὼδ τὴν χείρα τὴν 
3 . Ἂ, 3 00 ἂμὄννν ἉἍ Ζ 9 ΄ φοὸ ἕο 39 .Ὁ ἰϑὰ ἰφιὸ 292 ᾽ ᾿, 

ἀριςεραν αὐτϑ, χαὶ ἔλαξε τὴν μάχαιραν ἐπάγωσϑεν τὰ μηρ8 αὐτῇ τὰ δεξιξ, χαὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν 
Ὁ ’ » . ν » ,. 7 Ν οὧι 3» “ [οἱ ' Ν ν » 2 Ν Ζ΄ 

ἐγ τῇ χοιλίᾳ αὐτὸ, Καὶ ἐπεισήνεγχε χαὶ γὲ τῆν λαξὴν πίσω τῆς φλογος, χα! ἀἄπεέχλεισε τὸ ςεὰρ 

λεῖ Μωαβ] α 30) 4ζ- ᾿ καὶ Ἐγλὼμ ἀνὴρ ἐρεῖος σφόδι 4] ΑΔ "ἰς 

1οό. ον σὲ ἀμίερι Ἐρίοπε υἱτ εχὶὶς σαἱάε Αυξ. καὶ Ἔγλωμ ἦ Ἣν ἀνὴρ 

ἄςεῖος σφόδρα Αἴπι. :. Αστῃ. Εα. Οεοτγρ. ᾿Εγλὼμ. δὲ ἃ οἰνὴρ ἀφεῖος ἣν 

σφόδρα ϑῖαν. νὴ} βασιλεὺς ἀνὴρ ς4. ἄςεῖος σφόδρα] ἄςιοσ 
φέδρα (ἢ) γς. ναλιίε ἀδίανς (αι οβένε) ϑγγ. Βατ- Εν. 

ΧΝΊΠΙ. Καὶ ἐγένετο ἡνίκα) καὶ ὡς 44.ἁ.0οὄ ἡνίκα συνετέλεσεν] ὡς 

συνετέλεσεν ΧΙ, τς, 18, 10, 4, τς» 50.) 6... 719 7ς,) 82, 84, τού, τοϑ, 

121) 128, 134. 209. ἙὉοπιρῖ. ΑἸά. Αἴεχ. ᾿᾽Δωὼδ) Αα τι8. ᾿Ααὼδ 
(Ες ἱπῖα) (δῖ. Νῖς. προσφέρων] τοροσφέρειν Ατῖη. τ. Αττη. Εά. 
Θεοῖς. καὶ ἐξαπέξειλε] κα καὶ "ῥσΐπιο : μαδεξ τηδπὶ τες, 18: 
Ἔ Δωδ ιοϑ. τὲς φέροντας] τους ανδρας τοὺς τοροσφερονΐας 44.) 84, 
τού, 134. τες ἀνδρας τὰς φεροίζας 4, 7ς. Ργαπηῖττ, ανδρας το. 
τὰς φέροντα ς---ὐπέγρεψεν 1 ἴῃ ςοπι. ἴε4.] Αωδ τοὺς ἐροας τα δωρα. καὶ 

Ἑγλωμ, ἀπεςρεψε 19. Αωδ τοὺς 'φεροντας τα δωρα και Αἰγλωμ, υπε- 
φρεψεν 58. ᾿ τὰς φέροντας τᾶ Σ δῶρα] τὲς δωροφόρες Ἀτη). :. Ατσῃ. 

ἙἘ4. τὰς ἄνδρας οἷ ἔφερον τὸ δῶρα Οεοτς. φέρονϊα 1 αἰροντας ΧΙ, 
τς, 18,29; ς ζ» 64,1, 85, 121) 128, 200. (ομθρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. προσ- 

φεροντας τύ. ᾿ 
ΧΙΧ. Καὶ αὐτὸς ὑπέφρεψεν] καὶ Αἰγλωμ υπεγρεψεν ΧΙ. καὶ 

Ἐγλὼμ ἄνέςρεψεν ὙΓεοάοτεϊ. Ο. 9. ἱπ 7υ4. καὶ ᾿Εγλὼμ ὑποςρέψας 
ἣν Οεοτρ. αὐτὸς} Διγλων τς. Αἰγλωμ τό, 44. ςς, τύ, 71, 84 
τού, (τ2τ, ὑὲ νἱάεῖυγ.) 134. ΑἸά. Εγλωμ 18, 29, 30, ς2, ς 37) ζ4) 
57, το. 63, 64, ᾽ς, γ6, 77. ὃς, 1τοϑ, 128, 131) 1445) 200, 2306, 237. 

ΑΙεχ. δι. Νίο. Οοάά. Αστῇ ἴεχ. 51.ν. Αωδ 82. α Οὐρὶ. ᾿Ἐγλὸμ 
ἄστη. 1. δας. Ασα. Ἐά. ὑπέφρεψεν] ἀνεξρεψεν 44, 54. ς9. 75) 
84, τοῦ, 2409. ΑΙεκ. ἀπεγρεψεν 1τοβ, 134. τῶν γλυπων] τῶν 

ἀνδρων τό, 30, ς2, (3) “ς7) 76),77» 85»), 131) 1445).336.. 217. (αἴ, Νῖς. 
τῶν εἰδωλων 54) 59. Τεοάοτεῖ. ἰος. οἶς, τῶν εἰξολων 75. γλυπῖῶων 
τῶν μετὰ τῆς Γαλγαλ] γλυπῆῶν αὐτῇ μετὰ τῆς Γαλγάλ Οεοτρ: εἰ- 
δωλῶν δ ἐν Γαλγάλοις δῖαν. τῶν μετὼ τῆς Γαλγαλ] α των Χ, 
ςξς, 71, 82, (πιᾶγρ. 8.5.) τοϑ, 121. ΟὐΠΉΡ᾽. Βιαθεῖὶ τῶν ἴῃ οβιδγαδέξ, πηΐ- 
ποῖα ΑἸεχ. τὰ τῆς Γαλγαλ το. μετὰ τῆς Δαγαὰλ Ατπι. 1. δ] Παυς. 
ἄπ. ΕἘὰ. μετὰ τῆς Γαλγαλὼν Οοἠά. Ατπ. εχ. μετὰ τῆς Γαλ- 
γάλ] ἐν Γαλααὸ ΧΙ. εν Γαλγαλ τς, τό, 18, 30, ς2, 64. γό, 77» 8 ς» 
128, 131) 144) 200, 2326, 2327. ΑΙά, (Δι. Νίο. εν Γαλγαλοις 44} 

ς3. ζ4, 0) 75) 84) τού, 114. ΤΠεοάοτεῖ, ἰσς. εἶ. -ἐν Γαδ ς6, 63. 
Γαλγαλ ς7. καὶ εἶπεν 15] αὶ εἰπὲν ῬὈεῖπιο: Βαδεῖ τηᾶηπ τεῦ. 16. 
᾿ΑὐδΊ Αὔδϑω 18. -Ἐ τω Εγλωμ 109, ς4. (πιατγ. τοϑ.)} ΤἈδοβοτεῖ. Ἰος. 
οἶς. - τω Διγλωμ 44) 40, 84) τού, 134. Αδωδ τω Εγλωμ ἢς. 

Ααδωδ γ). ΔΑαωδ 237. Λέγος μοι---βασιλεὺ] σεν ενι οσομλιπσε 
"ηἰλὶ οἱ αδ' ἐε, εχ ΑΕ: λόγοι εἰσὶ τινές μὰ πρὸς σὲ κρύφιοι βασιλεῦ 

Απῇ. 1. εἴ ἤς, πἰῇ τινὲς εἶσι, Αγ. Εά. λόγος μοι ἐςὶ τρὸς σὲ κρύ- 

φιος βασιλεὺ ϑῖαν. μοι χρύφιος} Ὑτ. τό, 30, 445) 535 55» 57» 58») 

63. 775 845) ὃς, τοῦ, 131) 134) 1445) 236. 217. (δῖ. Νῖο. Ἔ Θες ς4. 

χρυφαιος μοι 82. «τεγδιη αὐ(φοοπἀϊδμηε νεϊλὶ 45 "; γός ὅγτ. Βαυ- ΕἸΘΌγ, 

βασιλεῦ] βασιλεὺς (ἢς ἰηΐτα) ᾽ς. καὶ εἶπεν ᾿Εγλὼμ] λα καὶ 
Οὐ εογς. Ἐγλὼμ] Αἰγλωμ, Χ, τό. Ατηη. Κά. Αἰγλὼν τς. Ἐγ- 

λὼμ-----αοὐτόν ᾿π ἤπε οοπι.] Εγλωμ τασιν εχ μεσου. και εξηλθδον απ᾽ 
ιαὐτα παΐϊες οἱ παρεςήχοτες αὐτῶ 10; 1οϑ. ἔς, πιῇ τυαραςήκοντες, 

ἸΦ]εχ. Αἰγλωμ σιωπα καὶ εἰπε παϑΐας εκ μεσε γενεσϑαι καὶ εξζηλϑον 
πανῖες οἱ παρεξηχοτες ἄντ 44. Ἐγλωμ. σιγὰ και εἰπε παας εκ μεσκ 
γενεσϑαι. καὶ ἐζηλθον ἀπ᾿ αὐτε τοαύϊες οἱ τοαρεξήκοντες αὐτὼ 9. 

᾿ς ἧς, πἰῆ γένεσϑε Ρῖο γένεσϑαι, εἰ ταρερικώτες ῬΓῸ πιαρερηκοίζες, χξι 
Ἐγλὼμ: τοᾶσι τοῖς ; τιαρεγηκῶσιν αὐγῷ" ἵνα ἐξόϑωσιν ἔξω καὶ ἐξηλϑον 
τσανϊες οἱ περιεςηκῶτες αὐτῷ δῖαν. Οἴτορ. πρὸς αὐτὸν} κα ΧΙ, ΧΙ, 
54) 559 71» 84) τού, 121. 134. πρὸς αὐτὸν, Σιώπλ] σᾶσιν. ἄνα- 

χωρεῖτε. ((οτῖε ἰερὶς Ἰπἴοεγργεβ Ἀγπιεην5 ἐκ μέσε.) Ατπι. 1. Σιώπα. 

καὶ εἶπε πᾶσιν" ἀναχωρεῖτε Ατην. ἘΔ. Σιώπα] σιγὰ ζ4. . καὶ 
ἰξαπέςειλεν---αὐτόν ἴῃ πε οομ).} χαὶ ἐζηλϑον οἱ τεριερηκότες αὐτῳ Χ. 

νος κῶι ἐκέλευσεν ἐξελθεῖν παντας ἐκ μέσου" καὶ ἐξηλϑον απ᾿ αὐτὰ σαντες 

; φι παρεέφηκοτες αὐτῷ τς. καὶ εἰπε σαᾶντας ἐκ μεσὰ γεένεσϑαι. καὶ εξζ- 

πλϑὸν ἀπ᾿ αντὰ τταλες.οὐ ταρεέξηχοτες ἀντω ς4) 84) τού, 134. πασι!» 

Ἐγλόμ Ατη). 1. Απῃ. Ἐά. 

-- 

εκ μεσδ' καὶ ἐξηλϑὸν απ στε τας τ τταρερηκότες αὐτῷ 64. ἴς, 

πῇ τατριερηκότες, Δἰά, καὶ ἔξηλϑον ἀπ᾿ αὐτὰ σαντες οἱ ὡς ἀνε 

αὐτῶ Οοιρὶ. καὶ ἐξῆλθον οἵ αὐτῷ τεριέγηκαν Αττη. 1. . Ἑά. 
καὶ ἐξαπέρειλεν τὸς περιερῶτας αὐτῷ ἀπ᾽ αὐτῇ Οεοτρ, καὶ ἐξ- 

ἀπίςειλαν--πορὸς αὐτὸν ἴῃ ςοπ1. ἴεᾳ. Ι͂ χαὶ ἐξηλϑὸν οἱ περιερηκοτες αὐῇω 

ΧΙ, γ1, 82, 121. “ἔς, πῇ περιςηκοτες, 29. καὶ ἐζηλϑὸον αἣὴ αὐῆου οἱ 

αρεγῆκοτες αὐτῶ ὁ 5. ἐξωπέςειλεν) ἐξηγαγεν 18, 1528. ἀφ' 
ἑαυτε] ἀφ᾽ αὐτῷ 18. ἐφεγῶτας ἐφεςηκοτας 18. παρερηκοτας ς8. 
ἐπ᾽ αὐτόν] ἐφ᾽ ἑαυτὸν τό, ς7, ὃς, 131) 144) 437. ἄντω ς8, 2Ζο9ρ. επ᾿ 
αὐτα 128. ἐφ᾽ ἑαυτῷ Οαϊ. Νίς. ἐνώπιον αὐτῷ δῖαν, Μοίῃ. 

ΧΧ. Καὶ ᾿Αὐδ εἰσηλϑὲε] καὶ ἐθ᾽ εἷς ἦλϑε (ῆς) ςό, 62. ᾿Αϑὼ (ἢς) 

δὲ εἰσῆλθε Οεογρ. ᾿Αὐὠδ δὲ εἰσῆλθε 8[ν. Οἴἶτορ. Καὶ ᾿Αὠδ εἰσ. 
ἤλϑε πρὸς αὐτόν], Χ, τό; ςα, ς7, ς8, γό, 77, 131) 144, 216, 237. 
(αι. Νίς. Αστη. σ᾿ Αστ. Εά. καὶ αὐτὸς) αὐτὸς ϑὲ 51Αν. ἐν 
τῷ ὑπερ, τῷ 3ερ.] ἐπ εαπαρῖο «Πἶνο ὅγγ. Βατ-Ηεῦτ. ἐν τῷ ὑπερ: 
τῷ ϑὲρ. τῷ ἢ ἑαυτῇ] ἐν τῷ ϑερινῷ ὑπερῴῳ τῷ ἑαυτῇ Απτη. 1. Απῆ. Ἑά; 
ὑπερῴῳ]  αὐῆε τό, Βς, 131, 144, 200. τῷ ϑερινῷ}) λα τῷ ϑδν, 
τῷ ϑερινῷ τῷ ἕαυτξ} ϑερινω τῶ αὐτῇ Χ, ᾿αὐε τῳ ϑερινῳ (3, ς4, ς7, 

59, 77. 131) 236, 237. Οἵ. Νίο. αντου ςό, 63, 75. τῷ ἕαυτϑ)} 

τω αὐτὰ ΧΙ, 8, 82, 8ς, 144. αὐτα 1) 18, 44) 64, τού, 108, 128, 

134. Οοπιρί. ΑἸεχ. α' τό, δο9. δῖαν. Οἴτος. αὐτῷ ΑΙά, ἐξον: 

τατος] μονοταῖος τό, τού, 131. Ργαργηλῖ, καὶ ἡν ςό, 63. μόνος ϑ8[αν: 
Λόγος Θεξ] λεγεσιν οτι λογος Θες 18. αΘεξ 44, τού, 134. - Λόγος 
Θεξ μοι] ὕταλμα Θεῖ ἐςί μοι Ατη. σ᾿. σαν. Εὰ. Θεξβ μοι] Ἐτ. ςῷ 
9, 75. καὶ ἐξανέςη---αὐτὰ ἴῃ βπε. ζομ1.] α οὐπὶ ἰηζειτηδά, ς ς, 

ἐξανέςη] ρτγατλῖτ. Εγλωμ τό. ἀπὸ τὸ 5 ϑρόνε] ἐκ τῷ ϑρονα 18, το; 
44, 64, τοϑ, 1.8, 209. (οπηρὶ. ὐπὸ τῇ ϑρόνου ᾿Εγλῶὼμ] Αἰγλων 
ἐκ τὰ ϑρονε Χ. Αἰγλωμ εκ τὸῷἪ ϑρονα, ΧΙ, 71) 84 τού. ΑἸά. ἐκ του 
ϑρον Αἰγλῶν τς.  ἔγλωμ τό, 44. Ἑγλωμ ἀπὸ τῇ ϑρονε 30, ς 

54) 57. 50,63, 7ς» 76, 7759 85) 131) 1447) 236, 237. (αἱ, ΝΊς. Οεογρ. 
δῖαν. Οἴγοσ. ἔς, ἰῇ ᾿Εγλὸμ, Αττη. τ. Ασπι. Ἐά, Αἰγλωμ ἀπὸ τὸν 
ϑρονε τό, .8. Εγλωμ εκ τῇ ϑρονε 82, 121. ϑίαν. Μοίᾳ, Αἰγλωμ 
ἐκ τῷ ϑρονα αὐῇε 134: ἐγγὺς αὐτι} ἐ ἐγγὺς τρὸς αὐτὸν Αγ. τς 
Αγτηι. Εά. ἐγγὺς αὐτῷ καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν Οεογγ. καὶ ἦλθε πρὸς 
αὐτὸν 8ῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΊῚ. ἐγένετο] αὶ 44. ἅμα τῷ] αμα του τό, 47, 49, 75, 77» 
536. ΑἸεχ. Οδῖ. Νίς. μέ το τοῦ, 121. ἅμα τῷ ἀναςῆναι αὐ. 
τὸν] ὡς ἀνέςη αὐτὸς Οδοῦγ. ὡς ἀνέςη δἷαν. αὐτὸν] α 19) 44, ξ9. 
ἈΪΘΟχ. καὶ ἐξέτεινεν) απᾶι ΣΙ, τό, 44) ςς,), 57, 58) ς9. 63, 719 

2), γ6, 77. 82, 84, 8ς, τού, 131) 134) 144) 226, 237. ΑΙά. ΑἸεχ. 

(αι. Νῖο. πη. ι:. Απῃ. Ἑά. Οδορ. 81|4ν. Οἴτοσ. ᾿Αὠϑδ] Ααωδ 

7, 23). τὴν χέρα] 8ς. τὴν ἀριςερὰν αὐτῷ} αὐα τὴν αριςε- 
ρᾶν 59, 74. αὐτῷ τὴν ἀριξερὰν Αττη. 1. ΑΥπν. Εά, ὧρ. αὐτῷ} 
ἄρ. αὑτοῦ ΑἸεχ. ΟΘεογρ. δ[αν. καὶ ἔλαξε] καὶ ἐζίσπασε ὅ8ν. 
καὶ ἔλαξε τὴν μάχαιραν) εἰ βαρ “4]οὴ χἰααάίμνα Αις. τὴν μά- 

χαιραν]} -Ὁ αὐτῷ Ὑπεοάοτεῖ. Ω. 9. 'ῃ Τυά. ἐπάνωθεν] απὸ ἀνωϑὲν 
Χ, ΧΙ, 29. γ19 121. Αἰά. απὸ 19, 44) 54) 82, 8. τού, τ34. 209. Τ Βεο- 

ἀοτεῖ. ἰος. οἰ. ἐπάνωθεν τῷ μηρᾷ αὐτῷ τῷ δὲξιΕ} ἀπὸ τοῦ μηρα τῇ 
δεζιε αὖτε τς, 18, όᾳ, 128. ΑΙεχ. ἄς, ἔπε αὐτὸ, τοϑ. Οοπρὶ. απὸ 

τα μῆρου αὐτῷ δέξια ς 59. ἄπο ΤῊ μιροὺ αὐτὰ 7ς. ἀἰομβεν ζέσιογε (μὸ 
ἤεκιτο Αυρ. ἀπὸ τὰ ἃ δεξιῶ μηρὰ αὐτῷ Ατην. τ. Αππ. Ἑά. ἣ ἐπάνω- 
ϑὲν τῷ μηρξ αὐτῷ τῷ δεξιξ δ᾽Ιαν. τὰ. μηρᾷ αὐτῷ} τῇ μηρὰ αὐτῷ 
Οεοῖρ. τῇ δεξι} 337. τὸ ἃ δεξια---αὐτὰ υ]ϊ.} α ουπὶ ἰμτογπηθά. 
ς3. καὶ ἐνέπηξεν] καὶ Θεογξ. ἐνέπηξεν] ἀνεπηξεν 449 τού, 236. 
ἐνεπίζεν ς9. ἔπηξεν 84. αὐτὴν] α Ατγη). τ. Ασγῃγ, Εἀ. δῖαν. Μοίᾳ: 
τὴν μάχαιραν Ονεογρ. ἐν τῇ κοιλίᾳ; αὐτα] εἰς τὴν χοιλιᾶν Αἰγλωμ 
ΧΙ, ᾿ς, 44) ς 99 715 84) τού, 134. ΑἸά, ἧς, π' Εγλωμ, 18,20, ς4γ 59) 
64, 555 82, (πιᾶτς. 8ὃς.) 121) 128, 2090. Αἰεχ. Ὑπεοάογεῖ. ἴος. οἷξ. 

ἔς, εἰῆ ᾿ἘἘγλῶν, Οοιρὶ. εἰς τὴν κοιλιῶν αὐ]α 195 ἴοβϑ. εἰς κοιλίαν 

χοιλίᾳς αὐτῷ] χκοιλις Εγλωμ 340. 

ϑίαν. 
ΟΧΧΙΙ. Καὶ 15]. ς8. Ἀπ. 1. Ατπι, ΕἘά, Καὶ ἐπεισήνεγκε--- 

.) 



ες 855: τὴν μάχαιραν] αὐΐην 4, το, )ς. 

ΚΡΙΤΑΙ͂.’ 

, ’ 3 " ’ὔ ; ϑ "" 

χατὰ τῆς φλογὸς, ὅτι ἐκ ἐξέσπασε τὴν μάχαιραν ἐχ. τῆς χοιλίας αὐτδ, 
ΚΕΦ. κ᾿ 

Ὰ ΡΝ 
“προςάδα" χαὶ ἐξῆλθε. τὸς διατεταγμένους, χαὶ ἀπέκλεισε τὰς υύρας ̓  ἐδ σεὐ εἴη χαὶ 
ἐσφήνωσε. Καὶ αὐτὸς ἐξῆλθε" χαὶ οἱ παῖδες αὐτὰ ἐπῆλνον καὶ εἶδον, χα Ἶ δι -" τᾶ 

ὑπερῴε ἐσφηνωμέναι" χαὶ εἶπαν, Μή ποτε ἀποχενοῖ τὸς αύδας ἀὐΤΕ εν τὸ ταμείῳ τ ερινῷ; 

Καὶ ὑπέμειναν ἕως ἡσχύὕνοντο' χαὶ ἰδὲ ἐκ ἔς !ν ὃ ἀνοίγων τᾶς ϑύρας τᾷ ὑπερῷε᾽ χαὶ ξλαξον τὴν 

χλεῖδα, χαὶ ἤνοιξαν" καὶ ἰδὲ ὁ Κύριος αὐτῶν πεπ]ωχὼς ἐπὶ τὴν ἢ» τεθνηκώς. Καὶ Δὸδ διεσώϑη 

ἕως ἔϑορυξδντο, χαὶ οὐκ ἦν ὁ πσροσγοῶν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς παρῆλθε τὰ γλυεῖα, χαὶ δεσώϑη εἰς 
Σετειρωϑά, Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν ᾿Αὐδ εἰς γῆν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐσάλπισεν ἐν χερατίνῃ ἐν τῷ 

φλογὸς 15} δὲ ἐναπενε εἰΐαηε εαρωΐμπε ροῇ βαπηπασι ϑγτ. Βιτ-Ἠεὺτ. 

ἑπεισήνεγχε] ἐπεισήγαγε ς8. (πιά, 8 ς.) ἐπισύνενγκε (ἢ) )γς. καί 
γε] αὶ 54) 715γ.725. Θξοῦρ. κα γε ς8, ς9. ᾿ἘΠΒεοάοτεῖ, ἰοο. οἶϊ. ΑΓ. Σ. 
ἄστη. Ἐάὰ. δῖαν. Μοίᾳ. τὴν λαβὴν] τὴν ἀλλὴν 44) 84) τού, 134. 
ὀπίσω] ἐπισῳ 7ς. ἕως 128. ἔτι ὀπίσω Απη. 1. Ατηι. Εά. φλο- 
γὸς τ΄] φλιμος το. -Ἐ αἰχμῆς ς4. φλερσος ζ0. φλογὸς ὃ]. 
φλεξος Χ, 30, τοϑ, ταΙ. αἰχμῆς ϑῖαν. Μοΐῃ. ἀπέκλεισε] ἐπε- 
κλεισὲ ξ4. ἐνεχλεισεν ζς. ἀνεκλῆσε ζ0. κατὰ τῆς φλογὺς] τὴν 
ταραξιφιδα 447 ς4, 75) 84) τοό, 134. Ὑπεοάοτεῖ, ἰος; οἷ. τῆς 
φλογὸς 23] τὴ παραξιφιδὶ ςο. φλογὸς 25] ἔχμῆς τηᾶγρ. ὃς. 
φλεδὸς ΑἸΔ.. ὅτι οὐχ] καὶ ὅτι οὐκ Θεοσ. ἐξέσπασε] ἐξεριασεν 

ἐχ τῆς κοιλίας] απο τῆς 

κοιλίας ξ8. αὐτῷ] -᾿ ὠλλ᾽ ἐξῆλθε κόπρος (οκεγεπιεπίμπι) ϑἷαν. Οἴἶΐορ. 
" Γ καὶ ἐξῆλθε κόπρος υποὶς ἱποίαί, ϑ8αν. Μοίᾳ. (Δααϊιαπγεηΐιπὶ 

Οἴτορ. εἰ Μοίᾳ. οχβά δῖε εἱξ εχ Ὑυϊραία δΠπιπηριιμη, 485 ἰερὶτ : μ[α- 
εἶπισας ρεγ (φεγεία παίωγα αἰυὶ βεγεογα 2 τον ῥεΓμπ!,) 

ΧΧΠῚ. Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Αὠδ---διατεταγμένους) Ε; οχὶϊε Δρά ναι, 
᾿ 4 Ἰγαηῖ! οὐψενοαπίες Αὰρ. καὶ ἐξῆλθεν ᾿Αὠδτὸς διατεταγμένες 8ἰαν. 

Οὔἶτορ. ἐξῆλθεν] ἐξηλϑον τὲ:. ᾿Αὐδ] αὶ Χ, 128. Ατη) τ. 
Ἄγπι. ΕΔ, ᾿Αδὼ Θεοῦ. ᾿Αὐδὲπτὴν προςάδα] εἰς τὴν προςαδα ΧΙ, 
18, 20, 55) 71) 82, 121, ΟΟΠΊΡΙ. ΚΑἸδχ) Ατπη, σ. Ατηι. Ἐά. τὴν 
ππροραδα] ργαιπηϊίε, εις τ ςν το, 30, 44» 54 56, ςβ, 59, 63, ὅᾳ, )ς, 84, 8οό, 1ο8, 134, 2ο9. ΑἸά. εἰς τρόϑυρον (ϑγιηπηδοῦι8 τροϑυρα) ϑίαν. 
Δοί. τροςάδα] ρνοβανοπ δΥΓ. Βαυ-Ηερτ. καὶ ἐζηλϑε] καὶ 
διῆλθε Αττη. 1. Αγαν. Ἐά, Οθορ. καὶ ταρῆλϑε δῖαν. Μοίᾷ. χαὶ ἐξηλθε τὰς διατεταγμένες] α ς8, 59,75. ΑΙεχ, ὠ στὲς διατεταγ- 
μένες] Αωδ τες διατεταγμενας 18, ὅ4, τοϑ, 128. Οὐοπιρ]. ρῥγβειηϊί. 
καὶ 44. τοὺς φυλάσσοντας Ξἷαν. Μοΐίᾳφ. καὶ ὠπέκλεισε---κατ᾽ αὐ. 
18 οἱ εἰσι Ἰαμπίας ἐοηιως ναρεγίογίς μβεν φερε Αυς. τῆς ϑύρας] 
ΧΙ. τὸς Οοαά, Αγ. ΤερίεπηΏ. κατ᾽ αὐτᾷ] ἐπ᾽ αντον ΧΙ, 1 ς; 
10, 29) 44) ς4γ) ςς, 64, γ1, 82, 84, τού, 1οϑ, 1215) 134) 200. ΟΟμρΡΪ, 
ΑΙ4. ΑΙεχ. κατ᾽ αὐῇων 53. ἐπ᾿ αὐτὴν ζ0. κα Θεοῖς. κατ᾽ αὐτῇ, χαὶ] ας 7ῖ. καὶ ἐσφήνωσε] εἰ εοαγδαυϊ Αὐς. Βαθεῖ ἴῃ σῃᾶγρ. 
Ἀπη..1. ἐσφήνωσε] ἐφώνησε 19, τἸοΟΒ. - αὐτὰς 44) ζ4γ 59), 8.) «Ἰού, 134. επιεσφινωσεν "ς. ἐσφήνωσεν αὐτό ϑῖαν. Οἶτορ. 

ΧΧΙΝ,. Καὶ αὐτὸς] , αντος 44. Καὶ αὐτὸς---εἶδον] και αὐῇος ἐξζηλϑεν καὶ ἐχπορεύομενος Αωδ καὶ οι παιδὲς Αἰγϑωμ, εἰσεπορευονἶο κου τροσηλδὸον καὶ εἰδὸν 8. Καὶ αὐτὸς ἐξηλϑὲε] -Ἐ χαὶ ἐπορεύϑη Αττη, 
ἘΔ. καὶ ὡς αὐτὸς ἔξηλθεν δῖαν. Οἴτορ. καὶ οἱ ταῖδες αὐτὰ ἐπ- 

ἦλθον καὶ εἶδον] καὶ ἐπῆλϑον οἱ παῖδες αὐτῷ καὶ εἶδον Οεοτρ. ῆς, 
ἢπε καὶ υἴτοχιε, δῖαν. Οἷἶτοςσ. ἐπῆλϑον] εἰσηλϑον ΧΙ, τς, τό, 
18, 10, 30, 44) 53) 54) ςς» 6, ς7, 59, 03, 64, 715 7585 76. 775 82, 84, 8ς, τού, τοϑ, 121) 128, 131) 1347) 1449 236, 437. Ορηιρ!. ΑἸά, 
ΑἸοχ. (δῖ, Νὶς. καὶ εἶδον] α 105 τοϑ, ΟοπΊρΡ. καὶ ιϑὸν 59, 75. 
Αἰεχ, αἱ ϑύραι] α αἱ Αγ. τ. Απη. Ἐά. “ύραι] ϑυριδαι ς3. 
ἐσφηνωμέναι) ἀποχεχλείσμεναι ΧΊ, τς, 18, 19, 20, 44) ςς, (8, 64, γῖ, 
829) 84. τού, τοβ, 12:1, τ48, 124. (ΣΡ ], Α]εχ, ἀποχεχλισμεναι 30, 
«ὦ ἀπηχεχλεισμέναι ς4. αποκεκλεισμεένα! καὶ ἀποτιναάξαμενος Αωδ 
ἐξηλϑε καὶ ἐπορευετο καὶ οι τραιδὲ Αἰγλωμ εἰσπορευθεντες τροσηλον 
καὶ αἰ ϑυραι τα οἰκε κεκλεισμέναι 59. κεκλησμεναι, και ἀποτιναξα- μένος Αωδ ἐξηλϑὲεν καὶ ἐπορενετο, καὶ οι παιδὲς Εγλωμ προσηλϑον, καὶ 
αἱ ϑυραι τε οἰκε καικλ (ῆς, οὐχ ἡ ἴωργα Ἰἰη.) γς, -Ἡ ἦσαν Ατηι. τ. Αση). Ἐά, καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον το, 44, 7537 847 τού, 134. χαι ᾳποτιναξαμενος Αωδ ἐξηλϑε καὶ ἐπορεύετο. καὶ οι τσαιδὲς Εγλωμ, εἰσ- πορευϑεῦῖες προσῆλθον, καὶ ἂν ϑυραι τὰ οἱκα χεκλεισμεναι καὶ εἰ πῸν 4. καὶ λέγουσι, Αττη, τ. Αχῃῃ, Ἐά, Μή ποτε] μηποτε ὥρος δίφρους καϑηται ἐν ΤῊ ἀποχώρισει τοῦ κοιτωνος καὶ τροσεμειναν αἰσχύνομενοι ἡ μήποτε ξ8. Μή ποτε--ἰσχύνοντο ἴῃ ςοχη. [ε4.] μῆποτε ὥρος δίφρες καϑηται εν ΤῊ ἀποχωρήσεις τοῦ κοιτωνος, καὶ προσ- ἐμεῖναν αἰσιχύνομενοι ΧΊ, 1ς. 10. απ. ΑἹ Ἵ ὑπ π ἘΝ ἐἰρ αι ἐτῶν Ἴη “" 1217) 134. 
84. μιπποτε πρὸς δῷ πο ύζϑνες, 7 ΟΣ αναχωρησει, , ἐδ: κάψηται, ἀποχένοι τὰς πόδας αὐτὰ ᾧ τὴ απο- 

ἰ 

χώρησει τοῦ χοιτωνος καὶ τροσεμεινᾶν αἰσχυνόμενοι 30, μπτοτε προς 
δίφρες καϑηται ἐν τῇ ἀποχωρήσει τῇ χοιτῶνος 44. ἀποχεένοῖ τὰς 
πύδας αὐτῷ] τῶρος διφρες καϑηται τό, ζ2, ς7, 7 ζ) γ)6, γγ, 82, 131, 
209, 236, 23). (Αἵ, Νίο. ΟΘεογς. ϑϊλν. ρος διφρες καϑητε το, 
ΡΓδεπέτ. προς διφρες καϑηται ἡ 128. ἐν ϑρόνῳ χάϑηται Ατγτη, τς 
Αγσηι, Εά, ἐν τῷ ταμείῳ τῷ ϑερινῷ] ἐν τὴ ἀποχώρησει τὰ κιτῶνος 
75: ἔν τῇ ἀποχρῆσει ΤῈ χριτωνος 82. ἐν τῇ α'ποχωρησὴ ΤΆ Χθιτωνος 
108. ἐν τῇ ἀποχωρήσει ἐν τῷ κοιτῶνι Απη. τ. Ατὰ. Ἐά, ἐν τῷ 
ἀποχωρήσει τῷ κοιτῶνος αὐτῷ Οεοῖρ. ταὶ καϑήκονγ]α ἑαυτῷ ποιῶν ἀπὴ 
τὸ κοιτῶνος ϑίαν, Οἶτορ. ἐν ἀποχωρήσοι τῷ κοιτῶνος 8αν. Μοζ. 
ταμείῳ] ταμιειω τό, 18, 5, γ6, 131, 200. τῷ ϑερινῷ] τῶν ϑερινῶν 
18. α 209. 

ΧΧΝ. Καὶ ὑπέμειναν] καὶ εἴρηκαν καὶ ὑπέμεικαν Ατιι. Σ. ῆο, 
ἢπε καὶ “ερῃηάο, Απῃ, Ἐά, Καὶ ὑπέμειναν ἕως ἡσχύνοντο] καὶ 
τοροσίμειναι (ἢ) αἰσχυνόμενοι 18. χαι τροσεμιναν ἐσιχυνομενοι 7ς. 
και προσέμειναγ αἰσίχυνομένοι 82, (ππαγρ. 8ς.} 1οΒ, 153. ὑπέμειναν] 
τύροσεμειναν 209. ἕως ἠσχύνοιἼο] αἰσχυνόμενοι ΑΥπι. τ. Αται. ΕΑ. 
διαν. Οἴἶτορ. καὶ ἰδὰ οὐκ ἔςιν] καὶ οὐκ ἦν 44. ἐχ ἔριν} κκ ἦν 
ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 54) ες, ς8, 59, 645 γ1, 82, 84) τοῦ, τοϑ, τᾶ, 
128, 134. Οομηρ]. ΑἸά, ΑΙεχ. οὐκ ἔςιν ὁ ἀνοίγων] ἅτις ἣν ὅς 
ἤνοιγε Αὐταὶ. 1. Αστη, Ἐά.. ἐδεὶς ἦν ὃς ἀνοίγῃ Οεοῖρ. οὐκ ἦν ἀνοΐ: 
δίαν, ἔριν ὁ ἀνοίγων] ἡνοιγον )ς. καὶ ἔλαζον] καὶ λαβόντες 
δῖαν. Οἴτορ. τὴν κλεῖδα} κλιϑαν )ς. κλεῖδα] κασιδὰ 29. 
καὶ ἤνοιξαν) καὶ ϑίαν. Οἶτορ. ὁ Κύριος--τεϑνηκώς} ὁ Κύριος 
αὑτῶν τπεπ]ωκὼς ἐςὶ τεϑνηκὼς ἐπὶ τὸν χἄν. (ἐπ ρωϊοεγεπε) Αττη, τ. Αστα. 
ἘΔ. ὁ Κύριος αὐτῶν ἔπεσε τεϑνηκὼς ἐπὶ τὴν γὴν ΟΘεϑοῦρ. πτοεπῆω- 
κῶς} πεηΐωχος τοῦ, 131. κεῖται ϑίαν. ἰπὶ τὴν γῆν τεϑνηκώς] 
τεϑγήχως ἐπὶ τὴν γὴν ζό. 
Ο ΧΧΥΙ. Καὶ ᾿Αὧδ]) Καὶ "Ωδ Οεογρ. ᾿Αὠδῳδὲ δῖαν. Οἴτος διε. 
σώϑη)] -Ἐ εἰς σηρωϑά. 82: ἕως ἐϑορυδᾶντο] ῥγδουηἶτζ. εἰς Τειρωθα; 
Χ, ΧΙ, 29. Ργαπύμ, εἰς ΤΊΡωΘ τς. ργαεπηῖτῖ, εἰς Τηρωθα τό, 30, 
845,71) 765) 77, 131) 200, 236. (αῖ, ΝΝς. ῥγφπιῖτι. εἰς τὴν ΡῬωϑα 18, 
57. 128, 237. Ργδπλ, εἰς Τιρωϑα 44) 53) 8ς,) τού, 121, 134. ΑΙά, 
Ργβετηΐτς, ὙΤπρωθα ς2. ργρτηῖττ, εἰς Στιρωϑα ςς, 64. Ῥγαουλῖτε, εἰς 
Τυρωσα τό. εἰς Τιρωϑα τως ϑορυξα:ο 63. ργαεπχῖ, εἰσταρωϑὰ (ἢς) 75. Ῥτγαπηῖ, εἰσιρωϑὼ 1.44. “ργαγοῖτς, εἰς Σίρωϑα Ασπι. τ. πη. Ἐα, 
ἐϑορυδαντο]) ἐϑορυξήϑυντο (ῆς) 82. αὐτοὶ ἐϑορυξῶντο ΑΥΠπὶ. τ. ΑΥΤ, 
Ἑά. ἐκεῖνοι ἐθορυδαντο Οσεοσρ. “ωγδαδαμίων ὄντ, Βασ- Ηοῦγ. καὶ 
οὐκ ἥν ὁ προσνοῶν αὐτῷ] α ς8. δῖαν, Οἰἶορ. καὶ ἅτις ἦν ὃς τυροσενόρι Α 

Ἁ 
αῷ . “περὶ αὐτὸν Αττῃ. 1. Αγη). Εά, καὶ ἐδεὶς ἣν ὃς τροσνίῃ αὐτῷ Οδοτρ. ἡτροσγοῶν ] προνοῶν τύ, (2. ς7) γό, 77, ὃς, 31, 144) 230..237. προ- ὁρῶν 53. - αὐτῷ] αὐτὸ τα. αὐῇων ς7. (134. υἱ νἱἀεἴιγ) 237). αυ- τὸν 19. περὶ αὐτόν ϑῖαν. οί. καὶ αὐτὸς ταρῆλϑε] καὶ τραρ- 

ἤλϑε τσαῦα 44. - ταν]α τού, 134. χαὶ αὐτὸς σαρῆλϑε---Σε- τειρωϑα] καὶ τοαρελϑὼν ταὶ γλυπ]ὰ εἰσῆλϑεν εἰς Ῥοϑά δίαν. Οἰἶτορ, ὩαρΉλϑ.} τταρεπορευετο τραιῆα 54) 75. Ἰωαρεσπορευετο σαντα ζο. τὰ γλυπήὰ] τὰ εἴδωλα 5ίλν. Μοίᾳ. “υϊρεϊία ὅϑγτ. Βατ-ΗΠεῦτ. χαὶ διεσώϑη--- Ἰσραὴλ τ᾿ ἴῃ ςοῃη. ἴεᾳ.] καὶ ηλϑὲν εἰς γὴν Ἰσραὴλ 44. εἰς Σετειρωϑα] εἰς Τερωϑα Χ, εἰστιρωϑά 144. εὡς Τηρωθα 200, ἕως Σεερωϑά ΑἸεχ. Σετειρωϑα} Τιρωθα ας ς3, 63, 84, ὃς, 121) 134. ΑΙά, Ὑηρωϑα τό, 20, ς2, 579,.76, 77, 131, 436. Οἱκῖ. Νῖίο. τὴν Ῥωϑα 18, 128, 237. Σηρωδα τρ, ς8, γι. Τειρωϑα 20. Σηρωΐ 54. Στιρωδα ςς, 64. Τυρωϑια ς6. Ἐσηρων ςο. Σιρων γς, Θηθωρᾶ (ας) 82. Τιρωϑα εὡς ἐτορυξεντο τού. Σειρωσα τό8. (οπιρί. Σιρωϑώ Ατηι. 1. Αγῃῃ. Ἐά, Σεδιρώπ θόρε. Σετιρωϑά δῖαν. Μοίη. 
ΧΧΥΤ. ἦλϑεν-- κερατίνῃ] ἡλϑὲν καὶ ἐσαλπισαν κερατινῆ 16, Οοπαρ. ᾿Αὠδ] Αὐὼκ Αἴτῃ. τ. Αὐωδ' Ατπι, Ἐά, ᾿Αὠδ' εἰς γῆν Ἰσραὴλ] αὶ 54, ς9, )ς, τοϑ. (οπαρί. ΑἸεχ, εἰς γῆν] εἰς τὴν γῆν 18, α36, ΑΙΔ4, καὶ ἐσάλπισεν) ἃ Και ς8, 84. χαὶ ἐσάλπισαν καὶ ἐσάλπισεν ἐν χερατίγῃ ἐν τῷ. ὄρει 'Εφραὶμ] ἐσάλπισε 

(Ουρι. 
«ἐρατίνῃ ὧν ὅρων Ἐφραὶμ Ῥγοθορ. ἴῃ (ας, Νς,, ἃ περατίνη]  Χ, 

Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Αὧδ' τὴν 23, 

24. 

2 Ὁ; 

26. 

27. 



ΚΟΡῚ 

ἌἈΡΦ. Ἐν 

28. 

29. 

30. 

31. 

ΚΕΦ. 

ΙΝ. 

Ι. 2.- 

ΤΑ ΑΊΤΙ. 

ὅρει Ἔφραϊμ, καὶ χατέξησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. ἀπὸ τῇ τῷ ὅρους, χαὶ αὐτὸς ἔμπροσϑεν α αὐ- 

τῶν." Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς; Κατάξητε ὀπίσω μου, ὅτι “παρέδωχε Κύριος ὁ Θεὸς τοὺς ἐχϑροὺς 

ἡμῶν τὴν Μωαὰξ ἐν χειρὶ ἡμῶν" ᾿χαὶ χατέδησαν ὀπίσω αὐτξ, καὶ “ππροχατελάξοντο τὰς διαβάσεις 

τῇ ᾿Ιορδάνου τῆς Μωᾶξ, χαὶ οὐκ ἀφῆχεν ἄνδρα διαξῆναι. Καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωὰξ τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχείνῃ ὡσεὶ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, “τᾶν λιπαρὸν, χαὶ “πάντα ἄνδρα δυνάμεως, καὶ οὐ διεσώϑη ὁ 
5 2 

αγῆρῤ. . Καὶ ἐνετράπη Μωὰξ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγῃ ὑπὸ χεῖρα Ἰσραὴλ, χαὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ὀγδοή-- 
» ς 9 [ν ᾿ ὁλκὴ Ἂς 9 

χοντὰ ἔτὴλ χαὶ ἔκρινεν αὐτὰς ᾿Αὐδ ἕως ὃ ἀπέϑανε.} Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἀνέςη Σαμεγὰρ υἱὸς Διναχ, 
καὶ ἐπάταξε τὸς ἀλλοφύλες εἰς ἑξακοσίας ἄνδρας ἐν τῷ ἀροτρόποδι τῶν βοῶν, χαὶ ἔσωσε καί γε΄ 

αὐτὸς τὸν Ἰσραῆλ.. 

ΚΑΙ δἰ οθΈ  ΥΤΟ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ “σοιῆσαι τὸ «πονηρὸν ἐγώσιον ΚΟΡΗ χαὶ ᾿Αὼδ ἀπέϑανε. Καὶ 

ἀπέδοτο τὰς υἱδς ᾿Ισραὴλ Κύριος ἐν χειρὶ ̓ Ιαδὶν βασιλέως Χαναᾶν, ὃς ἐβασίᾷνοεν ὁ ἐν ᾿Ασώρ" χαὶ 

ΧΙ, 29, "6, 71, 82. αν 44) 54) 75» Βῳ τοῦ, 134. δαλπιγῖ! χερα: 
τινὴ ζ9. κερατήνη ΟΟπιρὶ. ἐν κερατίναις ΑΙά. ἐν σάλπιγί, Απῇ. τ. 
Αγηι. ΕἘά. ἐν κέρατι ϑίαν. ἐν τῷ ὄρει] α τω (ρτίχηο : μαδεῖ πηᾶπιὶ 
τες. 18.) ς4) 59, 64, )ςν 128. Οοπιρὶ. α ὅς. λέντῳ ιοδ. ἘἜἘΦφ- 
θα) μ] α 55: ᾿Επρὲμ Απ. 1. Αττῃ. Ἑα. Οοτς. ᾿Ἐφρὶμ δῖλν. οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ 5 ὄρους] ὦ ἀπὸ τῷ ὄρες ἐκεῖϑεν οἱ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Αγ. :. 

Ατπι. Ἐὰ, ἔς, ἔπε ἐκεῖϑεν, ϑίαν. υἱοὶ Ἰσραὴλ] υἱοι Εφραιμ 134. 
ὠπὸ τῷ ὅρα.  Χ, ΧΙΎν τς» 18, 29, 44» 54) ξς, 59, 64, 71, 75, 82, 
84. τοῦ, 121, 134. ΑΙά. Οεογῃ. καὶ αὐτὸς] αὐτὸς δὲ δῖαν. 

Οἴῦος. 
ΧΧΨΤΙῚ. τρὸς αὐτὲς} αὐτοῖς Απη. τ. Απῃ. ἙἘὰ. Κατά- 

ξητε] χκαΐαξαινετε ΧΙ, τς, 18, 30, ς4) 5 ζ9 59, 64; γ1, 82, 84. τού, 
1219 128, 134) 200. ΑΙά. ΑἸεχ. 75. Καταβητε--ἐν χειρὶ ἡμῶν] 
καΐαθαινετε ὀπίσω μδ' οτι ἡμῶν" τοῦ. παρέδωκε] τταραδεδωκε Χ, 
ΧΙ, ς4,) 82. τιαραδεωχε ς9. ὁ Θεὸς} Ὁ ἡμῶν ς4») ς9, 75) 84) 
134. Ατἴπ). 1. Απῇ. Ἐά, κα 71. ἡμῶν 1] ὑμῶν ΑΙεχ. Θθοτς. 
τὴν Μωδθ] οοττ. καὶ τὴν Μωαθ 16. τὸν Μωαξ 1:8. τὰς Μωαξίτας 
Ἀπ. 1. Ασῃ. Εἀ. δϊ᾽αν. Μοίᾳ. ἐν χειρὶ] ἐν τῇ Χαρι 30. εἰς 
χείρας ξᾷ» 59. 75» 84. 134. Αἴτη. 1. Αγῃ). ΒΑ. ἡμῶν 29] ὑμῶν 

ΑἸεχ. Οδοῦρ. τὰ Ἰορδανα} λα τὰ 44. τῆς Μωδδ] γῆς Μωαδ 
ΧΙ. ἐν τῇ Μωὰδ Ατπι. 1. Απη. Ἐά4. ργωγηϊτ. καὶ 8ϊαν. Οἴτορ. 
Μωαῖ---διαξηναι}) α 19. καὶ ἐκ ὠφῆκεν ἄνδρα ϑιαξηναι) καὶ ἐδίνα 
ἄνδρα ἀφῆκαν διαξηναι 8ϊαν. Μοΐᾳ. φηκεν) ἀφηκαν ΧΙ, τς, τό, 

18, 445) 53» 57» 58, 64, 71) 76, 77) 82) 84) 8ς) 1ο8, 121) 131) 1449 
200, 236, 237). (οπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχκ. (δῖ. Νίο. Αστ). τ. Αγ. ἙἘά, 
Οεογς. ϑίαν. Οὗτος. αφηχαᾶν ἐκειϑὲν ς4γ) 59, 75, 1ού, 134. -Ἐ ἐκει- 
Ἅὲν 128. ἄνδρα. διαξῆναι)} ἄνθρωπον διαξῆναι Ατηχ. 1. Ατπι. Ἐά, 
μήτε ἕνα ἄνδρα διαξηναι εοτ. ἐδένα διαξῆναι δῖαν. Οἴἶτοξ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐπάταξαν τὴν] κ1τ9θ. ἐπάταξαν] ἐπαΐαξε ςό, ςο, 
63. τὴν Μωὰδ]) γὴν Μωαθ ς9. ἐν τῇ Μωὰδ Απῃ. 1. πη. Εά. 

τῇ ἡμέρᾳ] ἐν τῇ ἡμέρῳ 11, τό, 30, 44. 53. 58, 82, 84: 85, τοῦ, 134. 
209. Οαϊ. Νῖς. Αὐίη. 1. Αστιν ἘΔ. , τῇ 237. τῇ ἡμέροι ἐκείνῃ} 
ἐν τῷ καιρῳ εχείνῳ 155) 18, 19) 54) 59, 64) 75» (πιᾶῦρ. ὃς.) 1τοϑ, 128. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. δϊαν. Οὗτος. ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ ϑῖαν. Μοίᾳ. ὡσεὶ 
δέκα] ὡς δεκα Χ, 64. εἰς δέκα ς4, 9) 75. κ ὡσεὶ δῖαν. Οἶτορ. 
χιλιάδας] χειλιαδας το. χιλιαδὲς 134. τᾶν λιπαρὸν] ταντας 
τὰς μαχῆτας τες εν αὐἶοις Χ, ΧῚ, τό, 29, 30, ς2, ς3» ςς, 57, 8, 76, 
82, ὃς, 1219 131) 144. ΑἸΙά, (δῖ, Νῖς. ἔς, ἤπε τοὺς {ξουπάο ἰοςο, 

209, 23). ταϑΐας τες μαχητας τς, 19) 64) τοϑ, 158. Οοπιρὶ. ἔς, 
ται ο καὶ, 18. καὶ τσαϑΐας τες μαχιτας τες ἐν αὐτὴ ξ4,) ς. ἔς, 

εἰ μαχητας, 59» 77» 849 τού, 134,36. ταϑΐας τὰς μαχητας εν 
αὐῇοις, καὶ σαν λιπαρὸν 36.ἀ. παϑΐας τῆς μαχητας τες εν αὐτοις καὶ 
τᾶν λιπαρὸν 63. παύϊας μαχητας ἐν αντοις 71. καὶ τᾶντας τοὺς 
μαχητὰς ἐν αὐτοῖς ΑἸτῃ. 1. ἢς, ἤπθ καὶ, Αγ. ἘΔ. ταϑΐας τὲς 
μαχητὰς οἱ ἐν αὐτοῖς Οεογᾷ. δίαν. “σᾶν λιπαρὸν---δυνάμεως 

ταΐϊας τὰς μαχητας τᾶς εν αὐῇη 44. πάντας τὰς μαχητὰς, καὶ 
πάντας ἀνδρας δυνάμεως ΑΙεχ. ϑυνάμεως] δυναμενον 19. δυνα- 
τὸν δῖαν. καὶ οὐ διεσώδη ὁ ᾿ ἀνηρ] καὶ ΠῚ διεσώϑη μηδὲ εἷς ἀνήρ 
Ἀπ, τ Απῃ. Εά. καὶ ἅτις διεσώϑη ἀπ᾿ αὐτὼν Θεογρ. καὶ ἐχ 
εἷς ἀνὴρ διεσώϑη ϑῖαν. Μοίᾳ. ὁ ἀνήρ) α'ο 1ξςν τό, 18,. 19) 53, 

ςς) κό, ς7, 58, 63, 64, 715) γ6» 77. 82, ὃς, τοϑ, 121) 131) 1447 200, 
436. Οομιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. δῖ. Νὶς. ανηρ εξ αὐΐων 44. εἶ αντων 
αδὲ εἰς ἀνὴρ ξ4) .9. εἷ αὐῇων 5δὲ εἷς )ς. ανηρ εξ ἀντῶων 84. τοῦ, 
τῆλ Ὁ δα 

ΧΧΧ. ἐνετράπη] ἐταπεινωθὴ τό, 30, ξ2, ς4) τό, ς7,) ς8, 50) 63; 
γο:. 11. 

)ς; 76, 77» εἔπιατρ. 8ς.) 131) 306, 436, 237: ὅλι. Νῖς.. ἄνετραπη 
44. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν τῇ ἐκείνη ἡ ἡμέρα ϑίαν. ὑπὸ χεῖρα] 

ὑπὸ τὴν χειρὰ ΧΙ], 44, 545 58, ζ9, 82, τού, τοβ, 121, 134. ΟΟπρ]. 

ΑΙ4. ΑΙεχ. ὑπὸ χείρας 30. ἐπι χειρῶ ςς. ἐκ χειρος ς. ἡσύχα- 

σεν] ἦν ἡσυχάσεσα Οεοτς. ἦν ἐν ἡσυχίᾳ αν. ὀγδοήκοντα ἔτη] 

Ὑτ. 44, ζ4) ς9, 75. τη). Ἐα. ἔτη 4 Απῃ. ᾿. καὶ ἔκρινεν--ἀπέ- 
ϑανε] α ουτῃ ἱηϊογηγθά. (οτηρὶ. ᾿Αὠὡδ] Ανωδ' (εχ οοττ. 11.) Αγ. 1.ὄ 

Αγσηι. Εἡ. ἕως 8] ἑωσξ ([ϊὰ δπηρεῖ) τού. α ὃ ςςξ. ἀἕως Ζἃ ἀπέ- 
ϑανε] ἕως τῆς τελευτῆς αὐτῷ ΟφοΓρ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν] Μετ᾿ αὐτὸν δὲ ϑ8ϊδν. Οἴἤτορ. 
αὐτὸν] μέϊα τατον τς, ςο, 82, τοβ. Οοχμηρὶ. ΑΙεκχ. 
μέϊα ταντα γ6. Σαμεγὰρ] Σαμαγαρ Πῖς ; (εὰ ροΐϊξεα υἱὲ ἰπ Ἐάϊε. 
11. Αμεγαρ τς. Σεμεγαρ τό, 18, 30) 44) ς3» 54. 56, (ς7, 128. 

Ροῖεα υἱὲ ἰη Ἐά.) ς9.) 7» 76, 77. (τοῦ, {ππηρεγ.) 131) 1349 144) 
200, 236, 237. Οαϊ. Νῖς. Οτρ. Ηοπλ. 4. ἴῃ Τυὰ, Σαμεγαϑ' (ευπὶ 
ρ ἴωρτα 9) οτὶρῖο δῸ αἱ. τηδπυ,) ςς. Μαιγαρ 63. Σαμενρ Οεοζᾷ. 
υἱὸς] ο νιος 82, 84. Δινῶχ] Αναϑ' ΧΙ, τς» 18, 19, 29, 44, 54» 

ξ τ, ζ9, 64, 71, 73. 82, 84. (τού, {ξπηρεῖ.) 1οβ, 121, 128, 134) 
209. Οομηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Αππη. 1. Ασπι. Ἐά, (εοῦρ. δῖαν. Ἐναχ, 
40. Δειναχ, 53, 8ς, 144.- Εναϑ τό, (8. Αἰμαϑ 63. Λιναϑ 
ΤΉαΤρ. ὃς. “«πεαιὰ Αυξ. καὶ ἐπάταξε) ὅτος ἐπάταξε ϑῖαν. Οἴἶορ. 

ἐπάταξε τὲς ἀλλοφύλες εἰς ἑξακοσίους ἄνδρας} ρενομ θῇ! ΑΑΠορήγίος ἱπ 
“Μαεεπεὶς οἱγῖς Οτἱρ. ἰοο. οἷἶξ. ρεγεμ ει αἰϊεπίρεπας ἱπ (εχοοηίος νἷγος ΑῸρ. 

τὲς ἀλλοφύλους εἰς ἑξακοσίας ἄνδρας} ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἑξακοσίες 

ἄνδρας Αγ. 1. ΔἸ συ 6 οπΊπ65. Ατπι. ΕἘά. ἢς, ἢπε ἐκ, δἷαν. εἰς 

ἑξακοσίας] α εἰς 44, 9.) ἐν τῷ ὠροτρόποδι] , ἐν τῷ (ομαρ!. ἐν τῷ 
ἀρατρόποδι (Ἰπῖεγ υῃςο5) ΑἸεχ. ἐν τῷ ἀροτρόποδι τῶν βοῶν] ἐχτος 
οσχων τὼν βοων.Χ. ΄“εκῖος μοσχων και βοων ΧΙ, ζο. εχῖος των ̓ μοσχων 

τ βαετ. 8) ὅ4. ελνὸς μοσίχων τῶν βοων 19, 20, 44) 54, (ς8. ἴπ πιᾶγε. 
ἐν διδακτηρι ἐν τω αρωτροποδι τῶν οων.) 75) 84, τού, τοϑ, 134. 
ἀῤοτρω τῶν βοων εἰῖος μοσχων τό, 63. ἱπ 19, εἰ ρεηε αγαϊτὶ Οηρ. 

Ιοο. εἶ. φγαίεγ υἱέμίος δου ΔΙῸ. ἐκτὸς μόσχων (τεαρίε υἱῶν) τῶν 
βοῶν (ἰπ ΠΊΔΓΡ.. τηλτιὰϑ Ρηπια (ςήρῆε: ἐν ἀρατρόποδι » καὶ πρὸς πράγμα- 
τα βὲς καὶ πρόθατον πολὺ σφόδρα.) Αττῃ. τ. τῷ ἀρατρόποδι, καὶ 
ἔλαθεν ἐξ ἄγρου βοῶν καὶ προβάτων πολλῶν σφόδρα παρὰ ἀγέλας 
βοῶν (ναίει αγπιεπία οι) Οοάά, Ατπι. φυΐηαιο. ἐκτὸς μόσχων 
(τεαρίε υἱῶν) τῶν βοῶν. (ἴῃ πιατρ,. ΠΠπτετῖ5 ουγίν 5 ̓πυρτγεπηπι ἰεσίτυγ : ἐν 
οἰρατρόποδι τῶν βοῶν (υοπιεγε ὄοκπι.) Αττη. ἘΔ. μπο υἱμεϊὶς (νεῖ ργσίογ 
υἱμμἶος) ὅϑγτ. Βαι- Ηεῦγ. ἀροτρόποδι] ἀρότρω ποδὶ ([ο) ς3. 

ςς. τῶν βοῶν] ἐκτὸς μόσχων [βοὼν] Αἴεχ. 
καὶ γε ἐσωδε καὶ ς8. καὶ ὶ ἔσωσε καί γε αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ] εἰ {αὶ- 

υανὶ! 7ῆαεἰ, Αυρ. καί γε αὐτὸς} α Χ, ΧΙ, 29, ςς, 719 121. 
α Χχᾶι γε 1ς) 1959 647) 1οϑ. (οπηρὶ. Αἰεχ. Αστπ. σ. Ατσηι. ΕἘά4. ΘΟ ογρ. 
κα Ύε 445 54, 59, 75» 84) τού, 134. ΑἸά. ΒιεῪ: αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ] 
τὸν Ἰσοαὴλ αὐτός Οεογς. 

μετὶ 
μέϊατατὸ (ἢς) 18. 

εν τῷ 

ἀρωτρι 
καὶ ἔσωσε καί γε] 

1. προσέϑεντο] τροσέϑετο )ς. -Ὦ ἔτι ΑΙεχ. ποιῆσαι τὸ πονη- 
ρὸν] αεετε πιαϊίσπηπι Οτρ. Ἡοπί. 4. ἴῃ Τυά. ἐνώπιον] εναντίον 
Χ, ΧΙ, 30, 44) ξς, γ1) 84, (πιᾶγρ. ὃς.) τοῦ, 121) 134. ΑΙά, εναῆι 
1ς,) 18, 19, 54) 64, 75, τοβ, 148, 209. (οπιρί. ΑἸεχ. καὶ ᾿Αὼ 

ὠπίϑανε] α Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 44) 54. 5» 49) 64) 753, 84. τού, 121; 
128, 114. λάπεϑανε τι6. ὅταν ᾿Αὐϑ' ἀπέϑανε 8ῖαν. Οἴἶτορς. ὯΔ] 

Σαμεγαρ ς8. Απῇ. τ. Ααωδ' 131. (αἴ, Νίο. «τὰ Οἷς, ἰος. οἶϊ. 
Αὐωδ Οοἠά. Ατπι. ᾳιυαίτον. 

11. Καὶ ἀπίδοτο] α καὶ τό. 

ωὼ4 

οὑπίδοτο] τοαρεδωκὲν 82. τὲς 



ΚΡΙ 

ς . 3 2 "",»᾽ ’΄ 9 4 Ν ἈΝ, ’ - 

αὐτὸν, Οὐχὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ σοι, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὁρος Θαξώρ, χαὶ λήψη μετὰ. 

ΤΑΙ. 
ΚΕΦ. ἵν, 

᾿ . 2). » ᾽ν “3 »“ . » “ 

ὃ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτᾷ Σισάρα, χαὶ αὐτὸς χκατῴχει ἐν ᾿Αρισὼν τῶν ἐνγὼν. Καὶ ἐκέκραξαν 3. 

υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς ἐϑλιψεν τὸν ᾿σ- Ν νὰ πμῶι θὲ Εῦροι ἔπ ὑναῖον, ἔνα ἀΑΡεν ψν μὲ Ἀλνεῖϑ δὰ τες ραὴλ χαταχράτος εἴκοσι ἔτη, Καὶ Δεδδώρρι ψυνὴ προφῆτις γυνή Λαφιθων, αὐτὴ ἔκρινε τὸν 
Σ ἧ Ἶ: Ρ Ἔν 7 ἴω 2 ΄ μ᾽ ν. 

Ἰσραὴλ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, Καὶ αὐτὴ ἐχάϑητο ὑπὸ φοίνικα Δεδξώρα ἀναμέσον τῆς Ῥαμὰ χαὶ 
“ ᾿ ᾿ ἰ . )7η Ν 4 ἈΑκ ε εἷς" 9» "Ἷ ΕῚ 7 

ἐναμέσον τῆς Βαιθὴλ ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραΐμ' χαὶ ἀνέξαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς χρίσιν. 
᾿ , Ἂ εκ, 2 2 ΄ Ν Ν.,Ρἤ . 

Καὶ ἀπέςειλε Δεξξώρα χαὶ ἐχάλεσε τὸν Βαρακ υἱὸν Αξινεὲμ ἐκ Κάδης Νεφναλὶ, καὶ εἶπε πρὸς 

δας ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῷ ἢ, χαὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαξελῶν, Καὶ ἐπάξω πρὸ σεαυτβ δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱὼν Νεφϑαλι, χα! ἐχ τῶν υἱὼν Ζαδελῶν, ρὸς 
ἽΝ “ “΄ 3 ΄“ ἣν λν-Ὁ 5. "Ὁ 

σὲ εἰς τὸν χειμάῤῥεν Κισῶν ἐπὶ τὸν Σισάρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ᾿Ιαδὶν, χαὶ τὰ ἅρματα αὐτῇ 

υἱὰς Ἰσραὴλ] Κυριος τ88.. τὰς υἱὲς Ἰσραὴλ Κύριος] αὐΐας τς. 
ϑίαν. Οἶτορ. αὐῇες Κυριος,χ6, 18, 19, 44, 52, ς3) ς 59 56, ς7) 64; 
78). 76, 77. 84, (8ς, πιαγρ. ἜΕ ἘΔ4.) τού, τοϑ, 121, 131) 1345) 144) 
209, 2316, 237. ΟὐοπρΡὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. (δι. Νίς. ἄστη. 1. σῇ). Εά. 
Θεοῖς. Κυριος αὐἴες 29, ς8, 63, γ1, 82. Κύριος αντοις 30. ἐν 
χερὶ] εἰς χεῖρας Ατπι. 1. Αττι. Ἐά. ϑίαν. Ἰαδὶν] Ιαμεῖν 11], 
Ιαθειν τς, 29, (ςς, ἔς ἰπῖα.) 64, 118, 2Ζο9. ΑΙά, ἢς ἴπ ομαγαές, τηὶ- 
ποῖα ΑἸοχ. Αδειν τό, 121. ἴαξειμ ς3, τό, 82. Ολι. Νῖο. [1αξειλ 

(υξ νἱ ἀεί) 63. Ιαδην γ4,) γ5. Αξιν γό. βασιλέως Χα- 
ναδν] Χαναὰν βασι (οιιπι δ ἴαρτα [{π.) )ς. βασιλεῖ Χαναόν. 8ιαν. 
Οἴἶτορ. Χαναὰν] Χαναναίων Ατπι. 1. Αττη. Ἑά. ἐν ̓ Ασώρ] 
λιν ΧΙ, γ5. ΑΔσώρ) Ασαρωϑ τό, ς2, ς3, ς7, 76, 775 85, 131) 
144) 236, 237. (αἱ. Νίο. Αχωρ 71. ᾿Ασέρ Οεοτς. καὶ ὁ ἄρ- 
Χὼν τῆς δυνώμεως αὐτῷ Σισάρα] εἰ ῥτίπεεῥε σαϊϊεία γαῖα ἐγαὶ δίψατα, 
Ὀτρ. ἴος. εἰϊ, καὶ ὁ ἄρχων τῷ λαῖξ αὐτῷ δυνώμεως ἣν Σισάρα Οεοτρ. 
ὃ ἄρχων], ὃ 44,84, τού, 134. Σισάρα] Σεισαρω (Χ. [εἀ αἰϊδὲ ἥξρε 
Σισαρα.) τ21. ΑἸ4ά, καϊῴκει] 44. κατοικῶν ἦν Θφοῖς. ᾿Αρι- 
σὼϑ] Ασειρωϑ 11. Αξισωθ τ6, ς2, ς7, 76, 7, 131, 236, 437. Οδῖ. 
Νίο. Ασηρωθ 19, 7ς. Αὔεισωθ ς3, (8 ςς, πιᾶτρ. υἱ ἘΔ.) 144. Ασι- 
ΘΟ 54, 9. Ασαρωθ' τοΒ. ᾿Αρεισῶϑ' ἰῃ οἰδταέξ, τηίποτε ΑἸεχ. 
᾿Ασαρὰδ᾽ 8ῖαν. Οἴτορ. τῶν ἐθνῶν] -ξ οἰ ἐγαπὲ οἰ ποηρϑη!ὶ ΘΏΡΥΜΣ 
“εττεὶ Οὐΐφ. Ἰοο. οἷξ. 

1. ἐκέκραξαν] ἐκραξαν τό, 77, .κ1τ-. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύ- 
θιον] «αἱ Τοοπιΐπεπι ΜΠ γγαεὶ, Οτὶρ. Ἠοπηΐ. 4. ἴῃ ]. 4. ἐννακόσια] 
ἐγαχοσια 18. ενγεακοσιῷ ΔοΡρ. ἦν αὐτῷ] διεξειλεν εαυΐω ξ4, ς9,) 75. 
ἔϑλιψεν] εϑλιξε 18, τῷ, ζ9, 64, 58. εϑληδιν 75. καϊακράτος] 
κατα κράτος τοῦ, 144. ΑἸεχ, Οαϊ. Νίς. καϊακράτως (οπρ. εἴ- 
κοσι ἔτη) ΤΥ, 82. Απη. 1. Απῃ. Ἑὰ ϑίαν. 

ΙΝ. Καὶ Δεξδξῶρα] Καὶ Δεδῶρα ἥν Θεοιρ. Δεξόρα δὲ ϑιαν. 
Οἴἶτορ. δΔεδϑώρω] Δεξωρα 18, Απη, τ. Ατηι. Ἑά. Δεδορρα (44. 
ἢς οοπῃῆῇἶαηίετ.) ςο, 71, γ)ξ, γ6, τοῦ. ΑΙ΄. Δεδωρρα 144. ἢς ἰηΐτα.. 
Δεξξωρα γυνὴ προφῆτις] Δεδδωρα ἡ προφητης ς8. 
- γυνὴ δῖαν. Οἴτορ. «σροφῆτις] προφητὴς τό, 7ς, 121) 131. 
Ἀπ. τ. Απη. Ἐά, Λαφιδὼϑ] Λαφειδωϑ 11, ΧΙ, 64. ΑΙά. Δα- 
φεδων Χ, Αφιδωϑ' τό, 44) (4, ς3, ς7, 76, 77, 84, 8ς, τοῦ, 131, 

γυνὴ προφῆτις] 

134) 144)216, 537. (αἵ, Νίς. Αφηδωϑ ς9. Αφειδωϑ ται. Λαξι-, 
ϑώϑ Ατὰ, τ. Λαξιδῶϑ' Απῃ. Ἐά. Λακιδωϑ Οεοτς. 
(οταρΙ. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ 8ίαν. 

Ν. αὐτὴ] αὕτη τό, 18, ς7, 63, ταϊ, 148, 131, 144, 200, 237. 
Οεογρ. δίαν. Μίοίᾳ. ", 447) τοό. ἐκάϑητο] καϊοικῶσα ἣν Αττη. τ. 
Ἀττι. Εα. κατῴχες ϑῖαν. Δεδξωρα] κα 30, 44, ξό, 63. Αγ). 1. 
Λεδδορρα 9. Δεξωρ γι. δΔεδορρα (7ς. ἔς ἴπ σοπ. {εη.) ΑΙά, (ἔς 
ἴητ,) Δεδώρας Αστη, Ἑά. δῖαν. Οἰἶτος. Δεδῶρα Οεοχρ. ἄνα- 
μέσον 19] ἀνὰ μέσον (ᾷο ἰῃ 8) τ44. 
16. ἀναμέσον 445 ξ79 71ν 77, 84. τῆς Ῥαμὰ] ἴαμα 111. ο τῆς 
121) 1449 216, 42). ΔΙεχ. (ὐαῖ. Νῖς. Ῥαμα] Βαμα 1. Ἐραμα 
30. βααμα ηξς, 82. ΡῬαμμα η6, Ῥαμᾶϑ Οεογρ. ἀναμέσον 
τῆς 2} ἀνὰ μέσον τ6. κα 44.571. τῆς Βαιϑὴλ] , της ΧΙ, κ4, ες, 
ξβ, 64, γ6, 77. (πιατρ. 8ς.) 108, 131. ΟΟΩΏΡΙ, ΑΙά. ΑΙεκ. Βεϑὴηλ 
ἧς. τῆς Βιϑὰλ Απῃ, τ. τῆς Βεϑὴλ Ατπι. Εα, ϑ|δν. τῆς Βεϑὲλ 
Φεοσς. . ἐν τῷ] ΔΛ Ρηΐϊηο διαθεῖ ΓῆΔηῦ τό, 18. ΔΛ Τὼ ζ4) ό4, 71) 
75) 108, τ28. Οοπηρί. Αἰεχ. Ἐφραίμ] Ἐπρίμ Αἴτα, τ. Απῃ, Ἐά, 
Θεοῖς. ἀνέδαινον] ἀνεθαινε )ς. ἀνεξησαγ 300. ΑΙεχ. πρὸς αὐτὴν οἱ νἱοι ᾿Ισραὴλ] οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τρὸς αὐτὴν Αἴτη. τ. Απῃ, Ἐά. 
δῖαν. ὀρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς κρίσιν] οἱ υἱοι Ισραηλ εἰς κρι- σιν προς αὐην (οοττ.) τό. ῥγαταῖτι, ἔχει 58. εἰς χρίσι»] τὰ κρι- 
νεσϑαι ΧΙ, 29, 30, ςς» 98, 645 γι, (πιᾶγρ, 8ς.) 121. ἔκεὶ τῇ Χρι- 
γεσϑαι τς, τῷ, 44) 54, 71) 84, 1οό, χοβ, 134, 200. Οὐοαπιρί. Αἰ. ΑΙεχ. τὰ Χχριγασϑαι ςς. κ; λεαίκαγεπιαγ Οἷς. ἩοτΟὶ 

ἐπε εἰς κρίσιν Οοοῦς. ϑίαν. Ὡρ. δον. ς. ἴῃ Τυά. 

αὕτη] αὐτὴ 

᾽ “ὁ. ᾿. 
ἀναμέσον τῆς 19] ἀνὰ μέσον. 

ΨΙ. ἀὠπέξειλε Δεδξῶρα καὶ ἐκάλεσε τὸν Βαρακ] τὺ εἰ νοςαοὶ! αά 
. Βαγαεὰ Οτΐᾳ. ἰος. εἶ. ὀπορείλασα Δεξόρα ἐκάλεσε τὸν Βαρὰκ 
δῖαν. Οὗτορ. Δεδθῶρα) Δεξωρα 14:. (Απη. τ. Ατπι. ΕΔ. Θδοῖς. 
ἢς ἱπῖ4.) Βαρᾶκχ] Βαραχ ((εὰ α1115 Βαρακ) Χ, ᾿Αδινεὶμ} Αδει- 
νεεμν Π1. Βινεεμ, τό, ς7,, γό, γ7, (8 ς, ροίζϊεδ υἱ ἴα Ἐά.}) 131) 1445). 236, 
237. (δῖ. Νίς. Αξινοεμε 44, (84, τού, 134. ἧς ἱπηῆα.) Βινεε (ῆς 
8) 2. Αδινοειμ ς4. ᾿Αβινεεμὲκ (ἔς ἰπἴτλ) ς6. Ανινοεμ ξο. 
Αδινωεμ γς. ᾿Αδινὲμν 8ῖαν. Οἴτος. ἐκ Κάδης] ἐκ Κεδὲ Νεφϑαλι 
Χ. ἐκ Κιδὴς 44. εν Καδης .3. εκ Κιδὲμ τς. καὶ διδὲ (ῃς) ςό. 
ἐκ Καδης ς8. ἐκχέδις 84. ΑΙά. εχ Κιάδες τοό. εκ Κεδὲς τι. 
Κάδης Νεφϑαλὶ] Κεδενεφϑαλι ΧΙ. Κεδὲς Νεφϑαλει 15, 64. ΑΙεχ. 
Κεδὲ Νέφϑαλι (ἀν. δὴ: Νεφϑαλειμ) 29. ἐκ καὶ δινεφϑαλὶ (Πο) ός. 
Καδὲς της Νεφϑαλιμ 124. Κάδης Νεπϑαλὶ Απῃ. τ. Κάδης Νιπ- 
ϑαλὶμ Απη. Εά. Κάδιν Νεπϑαλὲμ ΟΘεοτρ. φυλῇς Νεϑαλὶμ δῖαν. 
Οἴἶτος. Κίδες Νεφϑαλὶμ ϑ8ίαν. Μοίῃ. Νεφϑαλὶ] Νεφϑάλοιμ 
ΗΙ, (τ6, ἢς ἔετε {ἐπτρετ.) ς 3, ςς. (71, 158, Δο0. ΑἸά, ἢς ἱπᾶ4.)} Οαῖ. 
Νῖο. τῆς Νεφϑαάλειμ 44. τῆς Νιφϑάλοι ς4, το. τῆς Μεφϑα- 
λειβ. ς8. τῆς Νιφϑαλημ γς. Νιφϑαλιμ γό, 84. (144. δἀάϊιο 
μ πιᾶπι; τες.) Νεφϑάλει 85, 131. ργαδηγεῖ, τὴς τοό. Νεφϑα- 
λειν 237. ἢς ἰηδα. πρὸς αὐτὸν] αντῳ 44. Α΄τη. τ. Ατη. ΕΑ. 
Οϑοῦρ. Οὐχὶ] ἐχὶ δὲ Οοὐά. Αται. φυλτυοτ. . ἥ ἐχὶ ἰδὲ ΟΘεοτς. 
ἐνετείλατο] συνετειλαῖο )ς. ἐνετείλ. Κύρ. ὁ Θεὸς Ἶσρ. σοι] σοι 
ἐνετειλ. Κυρ. ο Θεὸς ἴσρ. ζ4. ΑἸεχ. ᾿ 
Θεὸς Ἰσραὴλ Οοάά. Ατπι. φυδίιοτ. Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ σοι] 
α σοι Χ, )ς. Ἄττῃ. Εά, σοι Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ Αττη. Σ. Οεογρ. 
δίαν. Ἰσραήλ σοι] καὶ Ισραηλ 19, τοϑ» 141. (πρὶ. Ττ. τοῦ. 
Ἰσραήλ σοι, καὶ] Ισραηλ συ ς8. , σοι γς. ἀπελεύσῃ] ἀπελευσει 
75. ἥμ αὐτεπάς Οτὶρ. ἰος. εἶς. - σὺ Οεογς. Θαξὼρ) Δαδωὼρ 
536. Θαδὸρ Αππ. 1. Αγπι. Ἐὰ, Φαδὸρ ϑίαν. Οἴἶτορ. καὶ λήψη 
μετὰ σεαντξ] εἰ αεεὶρε Οὐ. ἰος. οἷς. λήψῃ] λημψη 11. (ΧΙ. ᾶς 
ςοπϊαπιετ.) ληψει )ς. μετὰ σεαυτῇ] μέῖα σε 44. ΑἸτη. τ. Αχηι. 
ἙΕὰ. Θεοῦ. μεθ᾽ ἑαυτὰ ϑίαν. ἐκ τῶν υἱῶν 19] απο τῶν υἱων ις, 
44,04. κ΄9, 108. ἐκ τῶν υἱῶν 15] απὸ τῶν υἱων ΧΙ, 18, ξᾳ ςς, 
73, 845) τοῦ, 21, 148, 134) 400. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Νεφβαλὶ 29] 
λ 19, 1ο8. Νεφϑαλειμ 44, ς3,) 131, ΑΙά, Οαι, Νῖς. ὃς ἰηΐτα. 
Νεφθαλει 64. Νεφϑαλιμ () 5, 84) ἢς ἱπῖτ4.} 144. Νεπϑαλὶμ (ῆς 
ἴῃ τα) Αση). 1. Αστη. Εάὰ. Νεπϑαλὲμ Οεοζρ. Νεϑαλὶμ ϑίαν. Οἴἶορ. 
καὶ υ}1.}1. το8. ἐκχ τῶν υἱῶν 23] ἀπὸ των 15γ64. ἀπὸ τῶν υἱῶν το, 
30, 56) ς8, τοβ. ΑΙεχ. 44. ἔΖαξελὼν] Ζαελόν 5]αν. Οἴἶτορ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἐπάξω] Καὶ ἐγὼ ἐπάξω Οεοτρ. ᾿Εγὼ δὲ ἐπάξω ϑιαν. 
Οἰδορ, ἐπάξω] ἁπαζω ΧΙ, 29,71. Αἰεχ, ἀπαρω 44, ς4, το, 84, 
1ού, 128, 134. ἀπαρον ᾽ς. ἐπάξω πρὸς σὲ] ελκυσω ὥρος σε. καὶ αϑροισας αὐΐας πιατρ. ξΒθ, πρὸς σὲ], προς (ρεΐηιο : μαδῖ σδηι τες. 
106.) 30, 53, 57, γό, 8ς, 131, 144, 200, 236, 437. ΑΙεχ, (δε. Νῖς, ἐπ! σε 6,63. σε σε 77. πρὸς σὲ εἰς] προς σεκαῖα (ῃς) ς9ο. εἰς τὸν} κοΐα τὸν 445) 4, 757) 84) τοό, 134. πρὸς τὸν ΑΙοχ. χοι- μοΐῤῥαν] χημάρρεν τό. Κισῶν} Κεισων (Π|, 20, 64, 8ς, 131) ῆς Ροΐϊ64.) Χ, ὡς, 144, 200. Κεισσων χαὶ ἀπαξὼ σε ΧῚ. Κισσων (τό, 447 39, τού, 121, 134. ΑΙά, ἢς ἴῃ ςοχη. 13.) 27. -Ἐ καὶ αἀπαξω σε 44) 545 τού, 134. -Ἑ και ἄναξω σε 59. Κισον και απαξω ᾽ς. Κισ- σωρ, καὶ ἐπαξω σε 84. Κισσὸν (αι, Νῖς. Κισὸν Ατη). τ. Αγπι. ΕΔ, ἐπὶ τὸν Σισάρα} κα ἐπι Χ, Οομιρὶ. 8ιαν, Μοίᾳ. ἔπι τὴν τὸν Σισαρα, 84. Σιεάρα] Σεισαρα ΧΙ. ἢς οοηβαηίες, τῆς δυνάμεως] α τῆς 44. Ἰαβὶν] Ιαδειν 11, (ΧῚ, τό, ἢς ΡοΙζεΆ.} 8ς, 131, 2ορ. Αἷοχ. (αξ, Νῖον Ιαμεῖν ΠῚ, ἴαβεια 30, τό, γ1. Ιαφοῖς (Ής) τῶὼσ. καὶ τὰ] καὶ ἐπι τὰ 1324. κχαὶ τὼ ὥρματα--- χεῖράς 48] καὶ ἐπὶ τῷ αβ- μαῖα καὶ τληϑὸς καὶ δοξαν αὐῇα καὶ ᾿σαραϑωσει ἀντον Κυριος ἐν τῇ χρῖρι σὰ 44. καὶ τὰ ὥρμαϊα αὐτὰ] καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῷ καὶ τὰ ὥρματα αὐτῷ Αττη. τ, Αστι. Ἐά. τὰ ἅρματα αὐτῷ καὶ τὸ] επι τὰ ᾳρμρῆα αὐτὰ καὶ ἐπὶ τρ ς(, 495) 847 1οό. ἢς, εἰῇ αὐΐων, 7ς. 

ἔνταλμα δέδωκέν σοι Κύριος ἃ. 

4. 

Ὁ; 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ. ΙΝ. 

8. χαὶ τὸ ““λησϑος αὐτᾶ, καὶ παραδώσω αὐτὸν. εἰς χεῖράς σε. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Βαρᾶκ, Ἐὰν 
πορευϑὴς μετ᾽ ἐμξ, τρρεύσομαι, χαὶ ἐᾶν μὴ πορευδῇς, οὐ ππορεύσομαι, ὅτι ἐκ οἷδα τὴν ἡμέραν 

10. 

11 

ἐν ἢ εὐοδοῖ Κύριος τὸν ἄγίελον μετ᾽ ἐμὰ, 

ΤΑΊ. 

Καὶ εἶπε, Πορευομένη πορεὕὔσομαι μετὰ σδ' τ΄οτλὴν 
ἙΝ ΣΝ [ο Ν ΄ Ψ Σ» ς- Ἁ 3 π2 

ψίνωσχε ὅτι ἐχ ἔςαι τὸ προτέρημά σου ἐπὶ τὴν ὁδὸν ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώ--: 

σεται Κύριος τὸν Σισάρα" χαὶ ἀνέςη Δεδξώρα, χαὶ ἐπορεύθη μετὰ τῷ Βαρὰχ ἐκ Κάδης. 

ἐξόησε Βαρᾶχ τὸν Ζαδβλὼν χαὶ τὸν Νεφϑαλὶ ἐκ Κάδης, χαὶ ἀνέξησαν χατὰ πόδας αὐτῇ ϑέχα 

χιλιάδες ἀνδρῶν, χαὶ ἀνέξη Δεξξῶρα μετ᾽ αὐτᾶ. 
ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ιωδὰδ᾽ γαμξρξ Μωυσῆ" χαὶ ἔπηξε 

ἅρματα αὐτ8}] -Ἐ καὶ ἱππεις ξς. καὶ τὸ τυλῆϑος αὐτῷ]. Αγ. τ. 

Απη. Εά. καὶ τὸ τυλῆϑος (πολέμε) αὐτὰ ϑίἷαν. Μοίᾳ. πλῆϑος 
αὐτξ] - καὶ τὴν δοξζαν αὐα 128. καὶ παραδώσω αὐτὸν εἰς χεῖρας 

σε] καὶ τὴν τωῤμ αυτα" καὶ ταραδωσει αὐἴον Κυριος ἐν τὴ χερὶ σου 
ξ4, ζ9, 75» 94, τού, 134. εἰς χεῖράς} εἰς τας χείρας 11, ς8, 63, 
144. ἐν τὴ χειρὶ Χ, ΧΙ, τς, τὸ, 29, 30, ςς) 64) γ1ῖ,) τοϑ, 200. 
Οοπιρὶ. Αἰά. ἐν χεῖρι 18. ΑἸεκ. Κύριος ἐν τῇ εῖρι 128. 

ΨΠΙ. εἶπε πρὸς αὐτὴν] εἶπεν αὐτῇ ̓Ατηχ. τ. Απη. Εά, Οφογρ. 
Ἐὰν ποορευϑῃς---πορεύσομαι 29] δὲ ἰδὲς, ἰδο: εἴ Λ' πο ἰεγῖς τπφοῖπα, ποπ 

ἐδο Αυὺξσ. Ἐὰν τορευϑῇς--μετ᾽ ἐμᾷ ἷπ ἔπε οοπι.7 Νοη αἰτεπάαηε 
τ ν αἰζεμάογὶς πιξοπι, φμῖα ποίοὶο ἄΐόπι ἵπ σμα νεΐεὶ Πονεῖπες “ἴασε- 

ἔμπα (αμπι σιφοη. Οτὶρ. Ἡοτη. ς. ἴῃ Τά. τοορευϑὴς 195] τορευ- 

ϑεις (ῆς 'πΠ88) )ς.. μετ᾽ ἐμὰ 1] αὶ ΧΙ, ὡς, τῶτ. πορεύσο- 
μαι 19] τορευσωμαι (ῆς 'πῆ) 7.ς. καὶ ἐὰν) α καὶ 44. -Ἐ δὴ 
ς8. καὶ ἐὰν---- πορεύσομαι 23] α οεὐπὶ ἱπιεπποά. 3, γό. καὶ 

ἐὼν μὴ] καὶ ἐὰν ὁ Απη. τ. Απη. Εά4. ΟΘεογρ. δ[δν. Μοίῃ. πο- 
ρευϑῆς 25] Ἔ μετ᾽ ἐμα ΧΙ, τό, 18,19, 30, 44) 52, ςς, 56, ς7, 63, 
64, 84, ὃς, τού, 1οϑ, 121) 128, 131) 134) 1445) 200, 237. Αἰά. 

ΔΙεχ. (αι. Νῖίο. Απῇ. 1. Ασῃ Ἑἀά4. Οδογρ. δ1αν. Μοίᾳ. ὅτι 

ἐκ οἴδϑα--- μετ᾽ ἐμὰ 29] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηοά. (ομηρί. δῖαν. Οἶτγορ. υποὶβ 
τποϊυάϊε, χιοά ἀδῆς ἰπ Ψυϊραῖα, Αστη. 4. ὀ εὐοδοῖ ] εὐωδῃ τ6. εὐο- 
δωσωσι ς8. εὐοδῇ γς. ργοίῥεται Αυγρ.  Εύριος τὸν ἄγίελον] τον 
ἀγίελον Κυριος ΠΙ, Χ, 18, 19, 30, ς3) 47, 58, 64) ὃς, 1ο8» 128, 236, 
43)η. Ἢ αὐῖε 449 ζ4) γ8, 845) τού, 134. τον αγίελον αὐτὰ Κυριος 
509. τὸν ἄγϊελον] τὸν ἅγίελον αὐτῷ Αττη. Ἐά. 

ΙΧ. Καὶ εἶπε] - τῦρος αὖον Δεδδωρα ΧΙ, 1 ς, τό, 18, ςς, ς7, 
58, 64, 84) ὃς. 1οβ, 121) 128, 1315134) 200, 236. (οτηρὶ. (αι. Νῖς. 

τἢ εδάστη, πἰῇ Δεξδωρα, ς2,) 77. “Ἐ εδάεπι, πῇ Δεξωρρα, ς49 144. 
-Ἔ αὐΐω το. -Ἐ προς αὐΐον Δεξξορα ς3. -Ἐ προς αὐῆον ν Δεδορρα ξ0) 71) 
γ6, τού, 237. ΑΙ4. -Ἐ ελάξτη, πἰῇ  Δεδορᾶ, )ς. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεξῶρα 
Ἄχ. 1. Αγπη. Ἐα, Οϑοτς. καὶ εἶπε Δεδόρα τορὸς αὐτὸν βίαν. Οἴτος. 
-Ἔ Δεξδῶρα πρὸς αὐτὸν δῖαν. Μοίᾳ. Καὶ εἶπε, Πορευομένη πορεύσομαι] 
καὶ εἰπε ρος αὖον Δεξορρα τσορευσομαι 44. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν 
Δεδδῶρα" πορευσομένη πορεύσομαι ΑἸεχ. Πορευομι. πορεύσ. μετὰ 
σΣ] ἰδο ἐεομπι Οτῖρ. Ἰος. οἶϊ. ταλὴν---ἰν χειρὶ] πλὴν ἐν χέρι 44. 
ὅτι ἐκ ἔγαι τὸ τοροτέρημαά σου] ὅτι ἐκ ἔςαι σοι τὸ τοροτέρημα Ατηι. 1. 
ὅτι ἐκ σε ἴγαι τὸ τοροτέρημα Αττι. Εά. ὅτι οὐκ ἕραι σα τὸ προτέρημα 
Ὅεοτρ. ἐκ ἕςαι τὸ] ἐσομᾶι ς9. οὐκ ἔςαι τὸ προτέρημα"--σο- 
θεὔῃ!] ποη ἐνὶ! γί πιαίμς ὠμ ἐπ τῳ ἦαε 4μαπε ἑποεάϊε Οτὶς. ἰοο. εἶ. ἐκ 

ἔραι σοι μετὰ ὶ δόξης ὁδὸς αὕτη ἣν πορεύῃ δῖαν. Οὗτος. οὐκ ἔγαι σοι 
δόξα ἐπὶ τὴν ὁδὸν ἐν ἤ σὺ τοορεύη ὅ[αν. Μοίᾳ. ἔςαι] εἐςι τό, 10, 
47, 77» 84) 131, 134) 236 237. ἔραι τὸ τοροτέρημιά σε] εςι σον τὸ 
τροτερημᾶ 54. «ἐρὶν σὸν τὸ τροστεριμια 75. εξᾶι σοι προτερημᾶ σοὺ 
82. σ5] α 59. σον 84, τού, 134. ἐπὶ τὴν ὁδὸν] εἰς τὴν οδον 
15,18, 10) 54) 64, 75» 1ο8, 128, 200. (ομηρ]. ΑἸεχ. ἐπὶ τὴν ὁδὸν 
ἣν] εν τὴ οδὼ ἡ ε8. δ᾽ σὺ] ἦν ἂν δὺ 18. αὐυ ς6. Αγ. Εά. 

σὺ πορεύῃ] σοι τορευσει ἢς. τορεύῃ} τοορευσὴ τό, ς4) 236, 237. 
ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς} (τ ἐπ πισπμ πειἰϊογὶς Οτῖρ. Ιου. οἶς, γυναικὸς 
ψυναικὼν 7. ἀποδώσεται] αἀποδοϑησεται 144. τὸν Σισάρα 
τῶ Σισαρα 84. κ τὸν (αἴ. Νιῖς. Σισάρα] Σισαρρα ς9. ἢς ἰπδα. 
καὶ ἀνέρη Δεξξώρα, καὶ] καὶ ἀναγᾶσα Δεδόρα ϑῖαν. Οὗτος. Δεδ- 
ξῶρα] Δεξδορα ς3. ἔς οοηῆαπίετ, Δεξορρα ς9. ἔς ἰπῆα. μετὰ τὰ 
Βαρακ] λ τοῦ 11. τό, 18, .30, 44» 55 57, 63, 77» ὃς; 128, 144η 200, 
436, 23). (αἴ. Νίο. μετ᾽ αὐτῇ Βαρὰκ ΑΙεχ. μετὰ τῇ Βαρῶχ, ϑῖδν. 
Οὔτορ. ἐκ Καδης] εἰς Κεδὲς τῆς Νέφϑαλι ς4. ἔς, πἰῆ Νεφϑα- 
λειμ, 59. εἰς Κιδὰς 63. ας Κιδαις της Νίφϑαλιμ 75. εἰς Κεδὲς 
τρᾶτρ. ὃς. ἐκκάδης ΑΙά, εἰς Κείδες, οὐπὶ εἰς ἰπ σμαγαίξ. πηΐποτε, Αἷεχ. 
ἐν Κάδης (δἰ. Νίς. εἰς Κάδης ϑίαν. Καδης] Κειδὲς 11. Καβις 
Απτ. 1. Αστη. Ἐά. Οξοτρ. 

Χ. Καὶ ἐδόησε Βαρὼκ τὸν Ζαξελὼν)} και παρηγίειλε Βαρακ τῶ 
Ζαδξελων ΧΙ, τς, τ8, 19, 44) 54) 5. 64) 71) 84, τού, 1215 128, 134. 
Ὅσο Ι. ΑΙὰ. ΑΙἱεχ. ἐξόησε} τοαρηγίφιλεν (29. υἱ νἱάείυτ.) 75). 

Καὶ Χαδὲρ ὁ Κιναῖος ἐχωρίσϑη ἀπὸ Καινᾶ 
τὴν σχηγὴν αὐτῇ Ἕως δρυὸς παλεογεκτέντων, ἥ 

(πιαγρ. 8ς.) τοϑ. τὸν Ζαδελὼν] τω Ζαξελων τό, 29, ςβ, 7ζ. 
Ῥγοβυηἶτς, καὶ 217. τὸν Ζαδαλὸν ΑΥπι. τ. τὸν Ζαπλὸν ϑῖαν. Οἴἶτορξ. 
καὶ τὸν Νεφθαλὶ] καὶ τὼ Νέφϑαλι ΧΙ, τό, 29, ς4,) ςς, τού, 121. 
Οὐοπιρ!. Αἰεχ. καὶ τω Νεῴϑαλει 1ς, 19) 64. καὶ τῳ Νιφϑάλειμ 
18, 44) ς8, γ1, 128. Αἰά, καὶ τω Νεφθαλιμ 7ς, 134. ἔς, ἤπε τῶ, 
84. καὶ τὸν Νεϑαλὶμ δϊαν. Οἶτορ. καὶ τὸν Νεφϑαλὶμ 85|.ν. Μοίῃ. 
καὶ τὸν Νεφϑαλὶ ἐκ Καδης} ἐκ Καδὶς καὶ τὸν Νεπϑαλὲμ Οεογρ. 
Νεφθαλὶ} Νεφϑαλειμ ς3»9 131. Νεφθαλιμ 144. ἐκ Καάϑης] εἰς 
Κεδας Χ, ΧΙ. εἰς Κεδὲς τς) 19.) 44) 64, τού, τοϑ, 121» 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙ. φις. Καιδὲς 18. αὶ 54) ς8,᾽ το) 75. ϑϊλν. Οἷἶτορ. εκ 
Κιδὲς ςς, 84. εἰς Καδης 71. δῖαν. Μοίᾳ. εἰς Κείδες ΑΙεχ. εἰς Κά- 

δὲς ΑἸτη. τ. πῃ. Ἐά, Καδης} Κιδὲς 29. καὶ ἀνέξησαν κατὰ 
πόδας αὐτῇ] καὶ ἀνέβησαν ὀπίσω αὐτῷ Ατηι. τ. Ατη. Εα. καὶ παρήγ- 

γειλεν ὀπίσω ἕαντξ ὠναξῆναι δῖαν. Οἰἴἶτορ. καὶ κατέδησαν ὀπίσω αὐτῶν 
διαν. Μοίᾳ. δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν} χιλιάδας ἰνδρῶν ϑίδν. Οἴἶγορ. 

καὶ ὠνέξη Δεξξώρα. μετ᾽ αὐτξ] ἀνέδη καὶ μετ᾽ αὐτῷ Δεδῶρα Ατῃ;. τ. 

ἀνέξδη μετ᾽ αὐτῷ καὶ Δεξῶρα Ατπι. Εά. ἀνέξη}] α τό, ς2, ς7, γό, 

7. 131) 436, 437. Οαϊ. “Νῖίς. ἀνεξησαν ξςς. ὀἀνέθη Δεξξῶρα] 
ΤΙ. ς4. Αἰεχ. Δεξορρα ανεξη ς9, )ς. ὠνέδη Δεβξῶρα μετ᾽ αὐτῷ] 
μετ᾽ αὐἷε Δεξορρα ανεδη 237. Δεδξῶρα μετ᾽ αὐτῷ μετ᾽ αὐταε 
Δεξξωρα 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19). 30), 57, 48, 64, ὃς, τοϑ, 
128, 131) 236. Οοπιρί. ι. Νίς. ἔς, πῇ Δεξωρα, ς2, 77. 8ϊᾶν. 
Μοίᾳ. ἔς, πἰῇ Δεδδορα, ς3, 76. ἢς, πἰῆ Δεξορα, ς6. μέα Δεδ- 
ξωρα ες. μετ᾽ αὐἷε Δεδωρρα 63, 144. μετ᾽ αὐτῶν Δεδόρα ϑῖαν. 
Οἰἶτορ. 

ΧΙ. Καὶ Χαξὲρ--- Ἰωδα 6] καὶ εχωρισϑησαν ἀποικειν απὸ τῶν νιὼν 
Μαξ το. ἄς, πῇ Ιωδαΐ, τοϑ. καὶ τταΐες οἱ Κιναιοι ἀπερῆσαν ἔκχει- 
ϑὲν, οἱ σὰν ἀπὸ τῶν νιων Ιωξαξ «4. ἢς; ηἰἢ Κεναιοι, ς9. καὶ σαν- 
τες οἱ Κιναιοι ἀπερισαν εχειϑεν, οἵ εἰσαν (6) ἀπο τῶν υἱων Ιωξαᾷ ᾽ς. 
Καὶ Χαβδὲρ ὁ Κιναῖος ἔχωρίσϑη] καὶ οἱ τλησιον τὰ Κιναιξ ἐχωρισϑη- 
σαν ΧΙ, τς, 30, ςς, ς8, 121. ΟΡ]. ΑἸά. Αγηι. 1. Αγηι. Εά, ἔς; 

ηἷθ Κινναιε, 18. ἔς, πῇ Κειναικ, 29, 64. (πιαγρ. 8.) ΑΙοχ. 
ππαῦϊες οἱ τῦλησιον τε Κιναιξ ἐχωρισϑησαν 44, 84) τοῦ, 134. 

ἀχαδὲρ (ἢς) ο Κιναιος ἐχωρισϑη 128. 
Κιναίς ἐχωρίσθησαν Οεοτρ. ὁ δὲ πλησίον τὰ Κιναίξ ἐχωρίσϑη 5ῖν. 

Οἷἶτοςσ. χΧαξὲρ---ἀπὸ τῶν] οἱ πλήσιον τα Κιναιξ ἐχωρισϑησαν ἀπὸ 
Καινα, καὶ Χαξερ ὁ Κιναιος ἐχωρισϑη ἀπὸ τῶν 71. ὁ Κιναῖος] ὃ 
Κειναιος 131) 144. ἀπὸ Καινὰ)] απο Κινα Χ. εχειϑὲν ὡπὸ Και- 
γᾶν 44. εκειϑὲν απὸ Καινα 84, το. ἐκεῖϑεν ἀποχαϊνὰ (ἢ) 1φ4ι 
ὑ7ὺπὸ Καινὼ απὸ] Παθεῖ ἴῃ επλτγαξξ. τηΐπογο ΑἸοχ. Καιν} Καὶν 20. 

τε Καῖνα ςς. Κιννα .8. Καῖνα 64, τ28, 144. Κενα γό, 121. 
Οοπιρὶ. ΑΙ4. Απῃ. 1. δῖαν. Οὗτορ. Κανα 237. Κινὲ πῃ. Ἐαὰ. 
Κενὲ Θεοῦ. Κενὶ δῖαν. ΜοίᾳᾳΎ.. ἐπὸ τῶν υἱῶν] ργεεπηϊῖ. καὶ 121, 
216. Αἰά. Οαϊ. Νίο. ἐκ τῶν υἱῶν Αροϊΐπατ. ἰη Οαῖ. Νῖς. 
υἱξ. Ατπι. ἘΔ. καὶ υἱοὶ Οεοῖν. ὃς ἥν ἀπὸ υἱῶν 81αν. Οἴἶγογ. ῥγᾶ- 
τηῖτς. καὶ δῖαν. Μοῖᾷβ. Ἰωξαξ] Ιωαξ τό, ς2, ςς, ς7, 76, 131) 144) 
“36, 43). (δῖ. Νίς. Θεοῦ. Ιαωχδ 44. Ιωξαλ ς3. Ὡξαξ ό4. 
Ὀξαδ Οοπιρὶ. Ἰωδὰκ ΑΙά. ᾿ἸΙοδὰδ Ατπι. τ. πῃ. ΕἘά. Ἰοαξὰκ 
δῖαν. Οἴἶτορ. γαμξρβ) πένϑερου 209. Αροϊϊμασ. ἱπ (αἵ. Νῖο. 
παιδὸς ἡσαῦ (Πς) Οεογν. Μωνσῃ) Μωσὴ ς4. Απη. τ. Απῃ. Ἐάὰ. 
Θεοῦ. Μωΐσει ὃς. ἔπηξε] ἐπιξεν Βαραχ, (ουπὶ κ ἴιρτα χ) 7ς. 
ἔπηξε τὴν] ἐπηξε Βαρακ τὴν 44) ξ4) 58, ς9,) 84) τού, 134. σκηνὴν 
αὐτῷ] σκηνὴν αὐτῇοα Απῃ. τ. Απη. ἘΔ. δῖαν. ἕως δρυὸς τολεονεχ- 

τάντων) τρος δρυν αναπανομεένων ΧΙ, 1τξ, τ8, 205 44, (45 κκ, ς8, 64, 

71) 84) τού, 121) 128, 134. ΑΙεχ. ὥρος δρυν ἀναπανομένον 10» 
τοϑ. ρος δρην αναπανομυμενος (ἀυῦ. ΔῈ αναπανομφψμενος) 75. δουκ 
αναπαυομενων τηᾶΓρ. ὃς. ὑπὸ δρὺν τῶν ἀναπανομένων δίδν. τλεα- 
γεχτάγων} αναπανομενων ςό. (οπρ!. ΑἸά. τῶν ἀναπανομένων Αττη. τ. 

Απῃ. Εά. ἣ ἐςιν ἐχόμενα Κεδίς] α 44. ἡ εξὶιν ἀναμέσον Κεδες 
121. ἣ ἐν Κάϑης. δῖαν. Οἶτορ. ἐχόμενα] ἐχωμενα 12... Κε- 

δίς) Καδης τό, 30, ςς, ς7, 76, 77» 82) 131) 1447 400, 236,37. (δῖ, 
Καδης .2. Καϑδές Αττη. τ. Αται. Ἑὰ. 
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ΚΡιΙ ΤΑ 1. 

Ν ει 29 Ν 9 νὕ ᾽ 
ἰγέ 0 Θ ξώ Φ ἐξιν ἐχόμενα Κεδές. Καὶ ἀνηγγέλη Σισάρᾳ, ὅτι ἀνέδῃ Βαρὰχ υἱὸς ᾿Αδιγεὲμ εἰς ὅρος Θὰ Ἶ 

ἡπδν ο : ἡ πάντα τὰ ἅρματα αὐτὸ ἐγγαχόσια ἅρματα σιδηρᾶ, χαὶ “φσψάντα τὸν λαὸν 
ης ’ ἰφὲ ρ 

Και ἐχᾶλε ε Σισὰρα » 

“ἌῈ 3 ρϑ 79ς ΝΆ ἐῶν Ὧ; ὃ ἐπ: 

τὸν μετ᾽ αὐτῷ ἀπὸ ᾿Αρισὼϑ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμαῤῥεν Κισων. Καὶ εἶπε Δεδξῶρα παρὸς Βα 
γ » [γι 

, ρᾶχ, ᾿Ανάςηϑι, ὅτι αὕτη ἡ ἡμέρα, ἔν ἢ “παρέδωκε Κύριος τὸ ΜΝ, υμὴν ἐν τῇ ἐμ ἀρ ἠὴ Κύ- 
ριος ἐξελεύσεται ἔμπροσθέν σ΄ χαὶ χατέθη Βαρδα κατὰ τῷ ἐπε 68 ὡρ, καὶ δέχα χιλιάδες ὡν- 

δρῶν ὀπίσω αὖτϑ,. Καὶ ἐξέςησε Κύριος τὸν Σισάῤᾳ καὶ πάντα τὰ ἄρματα αὐτὰ Ἢ πασᾶν τὴν 

παρεμξολὴν αὐτῇ ἐν ςόματι ῥομφαίας ἐνώπιον Βαράχ" χαὶ χατέδη Σισάρα ἐπάνωθεν τῇ ἅρματος 
ων Ν, » ."Ὁ 

αὐτϑ, χαὶ ἔφυγε τοῖς ποσὶν αὐτᾶ. ἰδὲ ’ δ 3 ’ ρΦ Καὶ Βαρὰκ διώχων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων χαὶ ὀπίσω τῆς 
παρεμξολῆς ἕως ᾿Αρισὼθ τῶν ἐθνῶν" χαὶ ἔπεσε πᾶσα παρεμβολὴ Σισάρα, ἐν φόματι ῥομφαίας: 
ἃ χατελείφϑη ἕως ἐγός, Καὶ Σισάρα ἔφυγεν τοῖς πο σιν αὐτα εἰ ὅλΉνην Ιαηλ 7 ΣιΧϑὲ Ὑᾶδο; 
ἑταίρου τῇ Κιναίβ, ὅτι εἰρήνη ἦν ἀναμέσον ᾿Ιαξὶν βασιλέως ; χαὶ ἀναμέσον τϑ οἴκου Χαδὲρ 
τῇ Κιναίου. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰαὴλ εἰς συγάντησιν Σισάρα, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἔχχλινον Κύριε μου, 

ΧΙ. ἀνηγγέλη] ανηγίειλαν 15) 18, 10, 128, 200. (ὐοπιρὶ. ΑἸσχ. 
δίαν. αἀπηγίειλαν 4, :9, 1οβ. απιγίειλαν ᾽ς. Σισάρᾳ] τῳ 
Σεισαρα ΧΙ. ῥτριηϊῖ, τῳ τς) 18, 10, ξ4) ςς; 58, 64, 735 84, (τηᾶτρ, 
8ς.) τού, 1οϑ», 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὀ ανέξη] αναβεβηκε ξ9» 
84. τού, 134. ἄνεξικε 7. Βαρῶκ---ὅρος] Βαρακ επ᾽ ὁρας 44. 
᾿Αδινεὶμ] Ιαδινεεμ 11. Αξινοεμ Χ, ΧΙ, 29, 545 ς0.5, 1ού, 121, (134. 
ἂς ἰπῆ8.) ΑΙΔ4. Αδίνοεμι, ἡ ἐξὶιν ἐχόμενα Καδὴς (ἀεὶπ τερεῖϊ) καὶ 
ανηγίελη τῳ Σισαρα, οτι ἀνεβη Βαρακ 71. Αξιμωεμ 7 ς. δεῖν ϑὲμ 
(0) 82. ᾿ἸΙαδινὲμ (αἰτεγιπι ε ἴῃ νοςδθϑιυίο ἸΙαξινεὲμν εταίμιτη εἴ.) 
Αττα. 1. ᾿Αδινέλρυ Θεοτρ. εἰς ὄρος] ἐπ᾿ ορος τς, 18, 20, 30, ςς, 
64.715) 84, τοῦ, 1219 128, 1234. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐπὶ ὁρος 10. (τηλγρ. ὃς.) 
ἐπ᾿ ορας τοϑ. Οοπ!ρί. εἰς ὅρος Θαδωρ] τρος Θαξωρ ΧΙ, ς4; ξο, 

᾿ ΧΠΙ. Καὶ ἐκάλεσε] καὶ τσαρηγίειλε ς4, 89, 73. στάντα τὰ 
ἁρμαῖα} τσασι τοῖς ἀρμᾶσιν ξ4, ξο, )ς. αὐτῷ 13] αὐτῇ Απῃ. τ. 
Απῃ. Ἐά, δίαν. ἐννακόσια) ἐνακοσια φοττ. 18. οτι ἐνακοσια 44. 
ῬΓαΘταΪΕ, στε 4) 84) τού, 134. Αἰεχ. εξακοσια τοϑ, ἐννεακοσιῶ 
209. (δῖ. Νίς. σιδηρὰ} - ἦν αὐτω 44, 84, τού, 134. ΑΙεχ. 
σιδηρῶ--- μετ᾽ αὐτῷ} σιδηρα ἦν αὐτω, καὶ ται τῶ λαω τῳ μετ᾽ αντου 
54) 59, 75. τὸν λαὸν τὸν] τὸν λαὸν 44, τοῦ. Οεοῦρ. λαὸν τὸν] 
Βαθεῖ τὸν ἴῃ ομαγαδς. τηΐποτε Ασχα. τὸν μετ᾽ αὐτῷ} ὃς μεϑ’ αὐτῷ 
Ἄγηι. 1. Ασα. Ἐ4. ὃς μετ᾽ αὐτῷ ϑίαν. Οἷἶτος. ᾿Αρισὼϑ] Αρεισωϑ' 
1, τό, ὃς, 1521. ΑἸεχ, Αριωϑ 44) 84, τού, 134. Ερισωθ ξ4,) ς9. Ἱερισωθ )ς. εἰς τὸν] ἐπι τον 445) 845 9, 759 84) τού, 124. εἰς 
τὸν χειμαῤῥεν] ἕως τα χειμᾶρρε (6. ἈΚισὼν] Κισσων ςο, 84, (τοῦ, 
Τεγηρετ.) 134. ΑΙ4, Κισων (οοττ. Κεισον ὨΊΔΠΙ ΓΕΟ. 144.) ΑἸεχ. 
Κισόν Ατγη. τ. 

ΧΙΨ. πρὸς Βαρὰκ] τῷ Βαρῶκ Ατηη. τ, πῃ. Ἐά, δοσρ. Δνα- 
ΞΜ] Δ Χ. αὕτη ἡ], ἡ 44,7 ξ, 1οϑ. αὕτη ἡ ἡμέρα] -Ἐ- ἐὶ Απη. 1. Ασῃγ. Ἐά, αὕτη ἐςὶν ἡ ἡμέρα Οεοτρ. τοαρέδωκε Κύριος} 
Ἔ ὁ Θεὸς 236. τοαραδώσει Κύριος ΑἸεκχ. Σισαρα] Σεισάρα 
ΑἸεχ. ἐν τῇ χειρί) α τὴ (Ρπιο : μαδδῖ τηδηιι τες. 18.) 64, χοϑ, 
128. (μηρί. Αἰεχ. εἰς τὰς χεῖρας Απη. 1. Ατπι. Εα. ὅτι Κύ- 
6105] εχ ἰδὲ Κυριος 1, ς4, 595) 75. δκ ἰδὲ Κυριος τς, 18, 10, 44, 64, 84, τού, 1οϑ, 128, 134. σοπιρὶ. ΑΙεχ. ὅτι ἰδὲ Κύριος Ατηι. 1. 
Απη. Εά, ἐξελεύσεται] α Χ, ΧΙ, 29, ςς, τοι. ΑἸ4ά, ελευσέται 
15) 18, 10, 128. ΟὐμΡΙ. Αἰεχ. ἐξελεύσ. ἐμπρ. σΞ] ἐςιν ἔμπροσϑέν 
σ8 Ατγα, τ. Αττῃ. ἘΔ, ἐςιν ἐξελευσόμενος μετὰ σξ ΟθοΓρ. ἔμ- 
προσϑίν σε] ἐμπροσῇεν σε; 18, τού, 134. Οοπιρὶ. ἐμπροσῇε σε 44. 
Βαρᾶκ---αὐτῷ υἱτ.] Βαρακ καὶ τραΐες οἱ μὲν αὐτῇ χιλ. δέκα ἀνδρων 
44: κατὰ τὰ ὅρους] ἀπο τα ορᾶς ΧΙ, τς, 18, 20, ς3, ς4, 63, 64, 
71) 78) 84) τού, τοῦ, τῶι, 128, 134. Οοτηρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. Οεογρ. 
ἔκ τε ορᾷς τό, 20, ςό, ς7, (8, γύ, 77» 82, ὃς, 131) 144. 209; 2326, 
237). (δῖ. Νῖς. Ασπὶ. τ. Απῃ. Ἐά. 51αν.. Θαξὼρ, καὶ] Θαδωρ 
χαι καϊεδησαν μετ᾽ αὐτε τού, 134. καὶ δέκα---αὐτῷ ἴῃ ἔηε οοπλ.] 
καὶ καϊεδησαν μετ᾽ αὐτα '. χιλιαϑες. 84. ὀπίσω αὐτῷ] μετ᾽ αὐτῷ 
Οεοσρ.- 

ΧΥ. τὸν Σισάρα] τὸν Σεισάρα ΑἸεχ. 
44. 121. ἅρματα αὐτῷ} ,, αἰα ς8. ἐν σόματι βομφαίας] 
αἰχμῇ ῥομφαίας Ἀχ. 1. Ἀπ. Ἐὰ. δἷαν. ἐγ ςόμιαῖι βομφαΐίας 
ἐνώπιον Βαρακ] ὥρο τῦροσωπε Βαρακ εν ξοματι βομφαιας κ4) 9. ἔς, αἰ ἐκ τροσωπου, γς. ἐπ γέ δαί, ἱπὰ εοη ῥεΐε Βαγαεᾷ - Διυρ. ῥομφαίας] μαχαιρας τό, 236. ἐνώπιον Βαράκ] , 6, ό2. Βα- ράχ] Βαρνὰκ ΟεοΙρ. Σισάρα] Σισρρα (ας) ζ9. 
«πὸ ἀνωδεν Χ, 20, 71, 121, 128, ΑἹά. 

, , 
καὶ τοᾶντὰ] α ταγῇα 

αὐὸ 1ς) 18, 10, ξ4, 64, 78) 

ἐπάνωθεν] ὁ 

108, 200. Οοπιρί. ΑἸεκ. Αὐπι. τ. Αστι. Ἐά. ὕογρ. ϑίαν. απανω- 
δὲν 84. (τού. σοῖτ. δ εαά. πηδῃιι.} 134. ἐπάνωθεν τῷ ἅρματος 
αὐτΨ] ἀρίρεν κασγα μμο Αὐξ. τῇ ἅρματος] τῶν αρμαΐων 18, 128. 
τε ἄρματα τ0θ. τῇ ἅρματος αὐτῷ] α αὐκ τοϑ. ( οπρὶ. τῶν ἄρ- 
μάτων αὐτῷῬ Αττῃ. 1. Απῃ. Ἐάὰ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. τῷ ἅρματος αὐτὰ 8ῖαν. 
Οἴορ. καὶ ἔφυγε τοῖς ποσὶν αὐτῷ α αὐτῷ Απη. 1. Αγ. ΕΔ. 
δῖαν. Οἶτορ. καὶ ἔφυγεν αὐτὸς τοῖς ποσὶν αὐτῷ : 

ΧΥῚ. Καὶ Βαρῶὼκ διώκων] Καὶ Βαρὰκ διώκων ἐπορεύετο Αττη. 1. 
Ασῃ. Εά. Καὶ Βαρῶὼκ ἐδίωχεν Οθογρ. ὀπίσω 19] Ἢ αὐτε" και 
οπισὼ ς47) ς) 84, τού, 1234. ὀπίσω τ" --τῆς παρεμβολῆς] οπισώ 
ἄντα και οπισω τῶν ἀρμαΐων αὐτῇ 44. , τῶν ἀρμάτων] ανταε ξ9. 
ὡρμάτω») Ἔ αὖτς τό, ς2, 53» 545» 57) 73 76) 77, 128, 131, 1347 144 200, 236, 237. ΑἸά. (λι. Νίς. Θδογρ. ϑῖδλν. ὀπίσω 25], ξ9, τοῦ. 
τῆς παρεμβολῆς} -[- αὐτα «4, γς, 84, τού, 1347γ72090. “ αὖτε χαι 
οπίσω τῶν ἀρμαΐων αὐτὰ ςο. 
πίε τῃςο5, ΑΙεχ, ἕως εἰς τὸν δρυμὸν Ἄττῃ. τ. Απη. Ἐά. Θεοῦ. ἕως 
τοῦ δρυμῶ 8[αν. ᾿Αρισῶὼϑ] δρυμου τς, 18, 19, 20, 30, 44, ς4γιξς, 
(πιαγρ. ς 8.) 64, γ1, 84, (πιαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοπρρὶ. 
ΑΙΔ, Ασειρωθ τό. Ασιρωθ. 53, ς6. δρυμων ᾽ς. Αρεισωϑ ὃς, 131. 
τῶν ἐϑνῶν] α τῶν Ατηϊ. τ. Ασπι. Εά. παρεμβολὴ] ργρεπιῖτε, ἡ ΧΙ, τό, 
18, 29, 445 54.) 55» 57» 58, 63, 64) 7γς, 77, 84, ὃς τού, τοϑ, 121) 128, 
134,),200, 236, 237. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οαϊ. ΝΙς. Σισάρα] α τό, 
19», 52) 579 77. Σισάρας Οομρρὶ. Σεισώρα ΑἸεχ. ἐν σόματι 
ῥομφαίας] αἰχμῇ ῥομφαίας Ατ. τ. Αγῃ. Ἑαὰ. ῥομφαίας] μα- 
χαιρας 445 ς53,) 7ς. οὐ κατελείφϑη} ργρβπιτῖ. καὶ 19. ΑΓγ,. 1. 
Ἀπῃ, ἘΔ. εχ ὑπελειφϑὴ ξ4, ς9. (πιᾶγρ.. 8ς.)}" εκ ἀπελείφθη τό, 63. 
χ υπεληφθη 7ς. ἕως ἑνός] καὶ οὐχ εἷς Αττῃ. τ, Ατπν. Εά. μῆτε 
εἷς Θεοῦ. ἐδείς δῖαν. 
ΧΙ. ἔφυγε] ἀνεχωρησε ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44) ς4, (πιατρ. 

58, υἐ νἱάεϊιιγ.) 64) 71) 75, 84) (πιατρ,. 8.) ἰού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. αἀνεχωρισεν ξς. ἐχωρίσϑη, καὶ ἦλϑε Ατπι. «. Αγ. Εα, τοῖς ποσὶν αὐτῷ}, αὐτῷ Απη. τ. Ατηι, ΕΑ. δίαν. Οἴἶτορ. τοῖς ποσὶν αὐτῷ δῖαν. Μοΐ,. σχηνὴν] τὴν σκηνὴν τς, 18, 445 54, 58, 64, ᾽ς, τοῦ, 134. ᾿Ιχὴλ] Ἰαὲλ Οεοῖρ. Ἰαξὴλ ϑ8ιαν. ἤτον. γυναικὸς Χαβὲρ] Χεξὲρ δῖαν. Οἰἶος. Χαξὲρ] Χαλεδ γὴν ἑταίρου ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 30, 44. ζ2, 3, ξ4) ἐς, τό, ςγ, 
8, 63, 64, 71). 73) γ6, 77, 84, τού, τοϑ, [21 128, 131, 1347 144) 209, 236, 23). (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (γα. Νίς. Απῇ. σ. Ἄπω. Εά. Οεογρ. ϑίαν. Κιναίου) Κεναικ 89. δίαν. Οἷτοσ. Κειναιου 131) 144. ἢς ἰηῆα, Χιναίου Ατπγ. τ. ἦν] α (ρεἴπιο : Παθεῖ τπδῆν τες. 18.) 64, τοϑ, 121, 128. Οοπηρί. ΑἸά, ΑΙεχ. ἄναμέσον---Ἐ ναΐου πῃ ἤπε ςοπ1.] ἀναμέσον Ἰαξὲν βασιλέως ᾿Ασὲρ καὶ δἰναμέσον τοῦ οἴκου Χαδὲρ τῇ Κενές Οεος. Ἰχδ)»] ἴαμιν ᾿ι8. Ιχδειρ ς8. Ιαξειν 64, 131. (2οο. (κι. Νίς. ἢς ᾿πᾶβ.) ΑἸοχ. ᾿Ιαδὶν βασιλέως ᾿Ασὼρ] βασιλεως ἴαξειρ βασιλεως Ασωρ τό. τῇ οἴκου) , τοῦ 1], 16, 30, 44, 7, «8, 63, 77, ὃς, 236, 237. ΑἸεχ, (αῖ, Νς. α ες. Κιναΐᾳ}] Κινναις 18. 

ΧΥ͂ΠΙ. Ἰαὴλ] ἡ ἀὴλ (Π0) 75. συνάντησιν] απαϑΐησιν ΧΙ, 18) 18, το, 29, 445 ς4 ξς; 64, 715) τού, τοϑ, τ2:, 128, 134.. (Ομηρ]. 
ΑΙ. ΑἸἰεχ. απαήῆισιν γς. εἶπεν αὐτῷ] εἶπε πρὸς αὐτὴν δῖαν, αὐτῷ πρὸς αὐῇον το, ςᾳ, 7ς, (ππᾶτξ. Βς.) τοβ, Θοπιρὶ. ΑΙεχ. ἀγτὺς 237. 
ἔχκλινον 18] ἐκνευσον 59. 18, 19, 20, 30, ς4) ξς, (πιᾶγρ. ς8.) ςο, 64, 
71, 78) 84) τοῦ, τοϑ, 121, 128, 34. (οπιρί. ΑΙά. ΑΙοχ. Κύριέ ΜῈ] προς μὲ Κυριε 54, το, 75. Κύριξ μὲ᾿ -φοξ}]} πρός μι Κύριέ 

Ιαξην ςο. 

ἕως ᾿Αρισὼϑ] καὶ ἕως δρυμῷ, οὐχ καὶ 

"Ἔκκλινον 15] ἐχνευσον ΧΙ, 44. (πηαγρ. 8ς.) εκκλινε γν ἢ 

ΚΕΦ. Τν. 

12. 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ ΙΝ. 

ἔχχλινον πρὸς μὲ, μὴ φοξβ' χαὶ ἐξέκλινε πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σχηνήν' χαὶ πτεριέξαλεν αὐτὸν ἐπι- 
19. 

20. 

421. 

22. 

22. 

με" ἔκκλινον καὶ μὴ φοξα Απὴ. 1. Ατηϊ. Ἐά. 

ξολαίῳ. 

ΤΑΊ. 

Καὶ εἶπε Σισάρα «πρὸς αὐτὴν, Πύτισόν με δὴ μιχρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα" χαὶ ἤνοιξε 
Ἃ 2 Ν Ὁ ’  ,, “ 5, Ν Ν ΄ 3: ν᾽, Ν εκ Ν ϑλκ 

ΤῊ ἀσχον τ γαλᾶάχτος, χαὶ ἐπότισεν αὐτον, Χαὶϊ “εριέδαλεν αὑτὸν. Καὶ εἰπὲ ρος αὑτὴν Σι- 

σάἄρα, Στῆσι δὴ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς, χαὶ ἔςαι ἐὰν ἀνὴρ ἔλϑη “πρὸς σὲ, καὶ ἐρωτήσῃ σε, 
ῤ 

χαὶ εἴπη, Εἰ ἕξιν ὧδε ἀνήρ; χαὶ ἐρεῖς, Οὐχ ἔςι. Καὶ ἔλαδεν ᾿Ιαῆλ γυνὴ Χαδὲρ τὸν πτάσσαλον 
τῆς σχηνῆς, χαὶ ἔϑηχε τὴν σφύραν ἐν τὴ χειρὶ αὐτῆς, χαὶ εἰσηλθϑε πρὸς αὐτὸν ἐν χρυφῇ, χαὶ 
3 Ν Ὰ κ ἰδ ᾽ » ,»" Ν “ 2 ρ ἰωνὲ Ν 9. 3 Ν 2 ᾿ Ζ 

ἔπηξε τὸν πάσσαλον ἐν τῷ χροτάφῳ αὐτξ, χαὶ διεξηλθεν ἐν τῇ γῆ" Χαὶ αὑτὸς ἐξεςὼς ἐσχοτώϑη, 

χαὶ ἀπέθανε. Καὶ ἰδὲ Βαραὰχ διώχων τὸν Σισάρα" καὶ ἐξήηλϑεν ᾿Ιαὴλ εἰς συνάντησιν αὐτῷ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, Δεῦρο χαὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρο ὃν σὺ ζητεῖς" καὶ εἰσηλθϑε «ρὸς αὐτήν" χαὶ ἰδὲ Σι- 

Ω 3596 7 Ν Ν ε ΄ 2 κ᾿ τῳ 9. “Ὁ .ὝνμἝ» “ ε Ν " 9 

σάρα ἐῤρίμμενος νεχρος, χαὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῷ Χχροτάφῳ αὐτᾶ. Και ἐτροπωσεν ὁ Θεὸς τον Ιαξὶν 

ἔκκλινον 2.1 , τό, 
52, 57, 76, 8ς, 200, 236, 237. Οαϊ. Νῖο. ἔχκλινον πρὸς μὲ] αὶ 44. 
κα ὥρος μὲ 4) 595 7ς. τρός με ἔκχλινον Οεοτγρ. μὴ φοῦξ] μὴ 
φοξηϑης τ6. καὶ μὴ φοξξ Οεοτρ. ἐξέκλινε] εἐξενευσε Χ, ΧΙ, ας» 

18, 19, 29, 30, 44» 54. 559 595) (4, 71» 755 845 τού, τοϑ, 121) 128, 
134. Οοπιρὶ. ΑΙ4, ἔχνευσεν ΑΙεχ. πρὸς αὐτὴν] α Θεοῦ. τρὸς 
αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν] ο Σισαρα εἰς τὴν σκηνὴν αὐΐης 44. ο Σισαρα 
ὥρος αὐῆην εἰς τὴν σκηνὴν αὐτῆς 54) τού, 134. ἤς, πη] ο Σισάρρα, ξ9. 

ο Σισάρα προς αὐΐην 75. 0 Σισαρα προς αὐτὴν ἐν τῇ σκηνῇ αὐΐης 84. 
ποιριέδαλεν] πο. τὲ (ς8, 85, πιαγρ.) Ασιῃ. 1. Ασπι). Εὰ, δῖαν. 
περιίξαλεν αὐτὸν ἐπιξολαίῳ) συνεκαλυψὲν αὐΐαν εν τῇ δερρι αὐτης ΧΙ, 
ς4,) ς5. 121. ὥς, ΜΠ δέρρει, τς) 189) 20, 4.4.» 64, 84» τού, 128, 134. 
ΑΙά. ΑἸεχ. ἔς, οἰῶ δέῤῥη, 10) 71) 75» 108. ΟἸΩΡΙ. εὐορεγμῖξ ἐμηη ἐπ 
εἰς (μα Αυρ. αὐτὸν ἐπιξολαίῳ] αὐΐην τω τεεριξολαίω 58. ἐπι- 

ξολαίῳ] τῇ δέρρει (τιᾶτρ. τῷ περιβολεῳ) Χ. περιδολαιω (ἴπ πιασσ. 
τηᾶπι τεσ. 131.) 209. Οαι. Νῖο. ἐπιξολαίοις αὐτῇ ΑΙ. 1. Αἴτη. 
Ἑά. ἐπιξολαίῳ αὐτῆς Θεοῖς. ἔς, πἰῆ αὐτῆς, ϑῖαν. εογεπα (νεὶ 

ακίκο) εἴας ϑγζ. Βαι- ἨΌΓ. 
ΧΙΧ, Σισάρα τρὸς αὐτὴν] αὐτῇ Σισάρα Ἄτην. 1. Ατπι. Ἑά. 

Θεοῖς. Πότισόν) τοτησον 131. με δὴ] δὴ μοι το. ΤΥ. 39, 

44) ζ4, .95) 75) 84) τού, τοϑ, 134) 237. ΟὈΠΊΡΙ. με δὴ μικρὸν 
ὕδωρ] με. μικρόν τι ὕδωρ Ἀπῃ. 1. Απῃ. Ἐά, α δὴ Θεοτξ. διαν. 
ἤνοιξε] -Ξ- Ιαηλ 44, ς45) ξ9», 75» 84» τού, 124. τὸν ἀσκὸν τὸ γά- 
'λακῖος} κίγεπι ἰαδξὶς ϑ5γτ. Βατ- Ηεῦγσ. γάλακτος] -ἰ αὐτης 44. ἐπό- 
τισεν] ἐποτήσεν 12:1. περιέξαλεν αὐτόν) συνεκαλυψε τὸ τροσωπον 
αὐτε ΧΙ, τςγ) 18, 19) 29) 30, 44) 54.» 5.5» 64) 71) 755) 84) 1ού, 1ο8, 
121) 128, 124. (οιηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. Ατηϊ. τ. Αγ. Εά. -Ἐ τὼ επι- 
ξολαιω 82. περιέδαλεν ἐπιδολαίῳ αὐτῆς Θεογσ. σσάλιν συνεκάλυψεν 
αὐτόν 8ιῖαν. Οἴἶτορ. συνεκάλυψεν αὐτόν δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧ. πρὸς αὐτὴν] αὐτῇ Ατπι. 1. Ατηι, ἘΔ. ΟΘεογς. Σισαρα] 

λα 19, 545) 755 τοϑ. Οομρὶ. ΑἸεχ. Στῆσι δὴ) α δὴ (4) ςό, 75. 
Οοπιρὶ. ΑἸεκ. ϑῖδν. ςἤϑι σὺ Αττῃ. 1. Αγπι, Ε4. Θεοῦ. ἐπὶ τὴν 
ϑύραν] ἐν τῇ ϑυρᾳ ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 30, 44» 547 55» 64, γι, 84, 
τού, 121) 128, 134. Οὐοπηρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. ε΄ τῇ ϑύρα (ς) 7)ς. ἐν 
ταῖς ϑύραις ϑῖαν. χαὶ ἔςαι ἐὰν---ἔσι ἴπ ἥηε σοπ).} εἰ ἐγ Γ φιὶς 
φεηονὶ! αὐ {ες εἰ αϊχεγί!: ΕΠ ὀΐς οἱτ ἢ Εἰ ἶσος: Νο τ. Αχια. ἐὰν 

ἀνὴρ] ἐαν τις ΧΙ, τςγ 18, 10» 29) 44. 54» 64, 71» 84» τού, 1οϑ8, 121) 
128, 134. ΟΟὨΡΪ. ΑΙά. ΑἸεχ. εν ο ἀνὴρ 59. ἐὰν ἀνὴρ ἔλ 9] 
ἐάν τις ἔλϑῃ Απτὶ. τ. Οοτγρ. δ[αν. ἐὰν ἔλθῃ τις Αγχχ. Ἐά, ἀνὴρ 
ἔλϑῃ τρὸς σὲ] τῆς ἔλθη ἐπὶ τὴν ϑύρα (ἢ) πρὸς σε 75. ἔλϑῃ] εἰσ- 

ελϑη 44. 121- Αἰά. Ῥγατη. ἐπτι τὴν ϑυραν ξ4. ωρὸς σὲ] πρρσσὲ 

((ο) 131. καὶ ἐρωτήσῃ σε] κα Χ, ΧΙ, 20, ς ς» 71ν τῶτ. (δι. Νις. 
κῶὶ ἐρωτήσει σὲ 8. ασε Αἴῃ). τ. Ασῃ). Ἐά. 

τήσῃ] ἐρωτίσει 75. ἐρωτήσει! τού. καὶ εἴπη] καὶ εἰπὴ επη Ἡ. 
Ἔ σοὶ ζ4) 73, 108. καὶ εἰπῇ τις σοὶ ΑΥπὶ. 1. Αγα. Εά. εἰπὼν 

δίαν. Οἴτορ. καὶ εἴπῃ, ΕΠ) καὶ εἰπε σοι ς8. Εἰ ἔριν ᾧδε εἰνήρ] 

ἐξὶν δὲ ἀνὴρ Χ. εςᾶι ἐνταυϑα ἀνὴρ ΧΙ]. σοι, ἐξὶν ἐνταυϑα ἀνὴρ 1 ς, 
18, .19») 645 168. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. εςιν ἐνταυϑὼ ἀνὴρ; 29, ζ ζ» 
σα, τ2ι. εξι σοι ἐνταυϑα ἀνὴρ 44, 84, τού, 134. εἰ ἔσι τις ὧδε ἀνήρ 
Αἴπι. 1. Αἰ. Εά. ἔσιν τις ἀνὴρ ὧδε ΟΘεοτρ. ἔριν ὧδε τίς δ[αν. 
Οἴον. ἔσιν ὧδε αἰ ἄγήρ δἷαν. Μοίᾳ. ὧδε] ϑταυδα ζ4., 1οϑ. ὦδε 

ἀνήρ] ἐνταυδα ο ἀνὴρ 7. καὶ ἐρεῖς] α καὶ Απη. :. Δί. Εά. καὶ 

ἐρε; Οεοζρ. Οὐκ ἔς] - καὶ συνεκάλυψεν αὐΐον ἐπὶ τὴ δέρρει αὐΐης 

18, 128. Αἰά, -Ἐ εδάεπι, πιῇ ἐν τῇ δερρὴ, 10) 108. -Ἐ επάεπι, πἰῇ 

ἐν ΤῊ δέρρει;, 44, 84γ τού, 134. ΑΙἰεχ. ρῥγαπιτ, καὶ 395. -“Ἐ ὡδὲ᾽ καὶ 
συνεκάλυψεν αὐον 4. -Ἐ καὶ συνεκαλνψε καὶ αὐτὸν ἐπὶ τὴ δερρη αὖ- 
τῆς ς8. -Ἐ ὅδε (Π6) )ς. -Ἑ καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐπιξολαίοις αὐτὰ 
Αγπλ. 1. -Ἐ καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν τοῖς ἐπιθολαίοις αὐτᾶς ἰηΐεῖ υἢ- 

α καὶ Οεοτρ. ἐρω- 

το8, Αγ. ΕἘά, ὅτις ἐςίν Οεοτρ. 
.Νορ. ἢ, 

ΧΧΙ. Καὶ ἔλαδεν Ἰαὴλ γυνὴ Χαξὲρ] και ἀνελαξεν ἡ γυνὴ. .44. 

καὶ ἀνελαξεν ἡ γυνὴ Χαξερ τὰ Κιναιξ 7ξ, 84.» τού, 134. ἔλαξεν] 

ἀνελαξεν 54) .ζ0θ. Ἰαὴλ] Ἰαΐλ τοῖς. γυνὴ Χαξὲρ], Χ, ΧΙ, 
19 18, 20» 30) Κ ζ» 58, ό4, γι, 121, 128. ΑἸά. -Ἐ τα ἄνα : (4. ΠῚ 

γυνὴ Χαλεδ τ6. ἢ γυνη Χαξερ τὰ Κεναιᾷὶ το. ἡ γυνὴ τοῦ Χαξὲρ 
Οεοῦρ. γυνὴ Χεξὲρ δῖαν. Οἴἶτορ. ἔϑηκε] ἐλαξε 4.4, ς4, 75» 84, 
τού, 124. ἄνελαβεν το. τὴν σφύραν) τὴν σφαιραν ι8, ξ2. τῇ 
(ῆς ; οὑπὶ ν Ὥρα [15.) σφήραν ς. σφύραν] σφυρὰ 121. χειρὶ 
αὐτὴς] χερὶ αὐτῆς Ἄτῃι. :. Απη. ἘΔ. Οεογρ. ϑίαν. τορὸς αὐτὸν 
ἐν κρυφῇ} ἡσυχῇ πρὸς αὐτὸν Ατπι. 1. Ατπῖ. Ἐά. ἐν κρυφῇ] ἡσυχῃ 
18, 8ς, 128. ΑἸεχ, δ᾽αν. ἐν κρυφῇ, καὶ ἔπηξε] ἡσυχὴ καὶ ἐνΕΧΡ!σῈ 
Χ, ΧΙῪΎν ας» 195) 29) 30, ξ 4) 64, 719 τοϑ, 121. (οιηρὶ. ΑἸ. συχὴ 

καὶ κα]εκρεσε 44) 54γ 99, 75. 84, τού, 134. πσυχὴ καὶ ἐνεπηζε ς8. 

ἔπηξε) ἐνεπηξε 63. ἔϑηκεν ΑἸεχ. ἐνέερεσε Αττῃ. 1. Αστη. Ἑά. ϑδϊαν. 

Μοίᾳ. τὸν πάσσαλον 2} Ἐ- τῆς σχηνῆς τό. ἐν τῷ κροτάφῳ] 
ἐν τῇ γναϑῳ Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 30, 44) ς 5» 64, 71, 84, {πιᾶτρ. ὃς.) 
τού, τοϑ, 134. Οοπρὶ, ΑΙ4. ΑΙεχ, ἐν τω γναγθω 19. εἰς τὸν χρο- 
τάφον ξ4, 59, 75: ὃ τῶ γναϑὼ, 58. ἐν τῷ χροτάφῳ αὐτΒ} πρὸς 
τὸν κρόταφον τῆς κεφαλῆς αὐτὰ καὶ ἐπάταξε τῇ σφύρᾳ ϑίῖαν. Οἤτορ. 
εἰς τὸν κρόταφον αὐτὰ 8ἷαν. Μοίᾳ. κροτάφῳ] γναϑω ται. ἢς ἴῃ 

οοπ;. 4. διεξῆλθεν] διηλασεν αὐον Χ, διηλασεν ΧΙ, 1 ς, 18, 10, 
29, 445 45 64) 71» 75» 845 τού, τοβ, 121, 128, 134. Οοπιρί. ΑἸά. 

ΑΙεχ. πη. τ᾿. Αγῃ. ἘΔ. δίαν. εἐνεπῆξε καὶ διηλθὲν ς4. διειλᾶσεν 
ς8. διηλθὲν 82. ἡλᾶσεν τηᾶΓρ. ὃς, ἐν τῇ 5] εἰς τὸν χὰν Αγ. Σ. 

Ατπι. Ἑά. ἕως τῆς γῆς ϑίῖδν. καὶ αὐτὸς---ἀπίϑανε] καὶ αὐτος 
απεσκαρισεν καὶ ἐξενξεν Χ, ΧΙ, 29, 71. 121. ἢο, πῇ ἀπεῴυξεν, ςς. 
καὶ αὐτὸς απεσχάρισεν, κα! ἐξελυξυ καὶ ἀπεϑᾶνεν τς, τ8, 20, 64. 
ΑΙ4. ἄς, πῇ ἀπεσκορισε, 58. χαὶ αὐἷος ἀπεσκαρισὲν ἀνάμεσον τῶν 
ποδὼν αὐης, καὶ ἐξεψυξε καὶ ἀπεϑανεν 19. Οομηρ!. ἢς, ἤπο τσόδὼν, 
108. καὶ αὐτὸς ἀπισκαρῆσεν ἐν μέσῳ τῶν τοδὼν αὐτῆς χαὶ ἐζεψυξε 
44. αυτος δε απεσκαρισεν ἐν μέσῳ τῶν τοοδὼν ἀυτῆς, καὶ ἐξεψυξε, καε 
ἀπεϑανε ς4. ἔς, ηἰῇ καὶ αῦτος ρῖὸ αὐτὸς δὲ, 84) τού, 124. ἢἤς, ηἰᾷ 

απεσκιρτῆσεν ρῖῸ ἀπεσχαρισεν, ξΟΗ. αὐτὸς δὲ ἀπεσκηρτισεν ἐμμέσω 
τῶν τοδὼν αὐΐης, καὶ ἐζξεψυξεν καὶ ἀπεϑανεν )ς. καὶ αὐτὸς ἀπεσκά- 
ρισεν ἀναμέσον τῶν γονάτων αὐτῆς, καὶ ἐξέψυξεν, ναὶ ἀπέϑανεν ΑἸεχ. 
καὶ αὐτὸς ἀπεσχάρισε ἐν μέσῳ (ἀναμέσον) ποδὼν αὐτῷ" καὶ ἐφῆκε τὸ 
πνεῦμα (ἐξέψυξε) Ατηι. τ. Απιη. Εα. αὐτὸς δὲ ἐξερὼς ἐσχοτώϑη, 
καὶ ἀπέθανεν δῖαν. Οἶτορ. καὶ αὐτὸς ἐξέςως ἃ ἀπεσχάρισε καὶ ἐξέψυξε 

δῖαν. Μίοίᾳ. ἐξεςὼς} ἐζεξηκως τό, 82. ἐξεςὼς---αἀπέϑανε] ραἱ- 
2 ίαπε ἐἥίαυϊἑ απίνριαλε ἐπίον βεείσε ἐγμσ. 5υγ. Βατ- ΕεΌγ. ἐξεςὼς ἐσκο. 

τῶ ὴ] ἐπεσκαρισε καὶ ἐξεψυχε 128. ἐσκοτώϑη] ἐσχοτισϑὴ ες. 
ΧΧΙΙ. Βαρὰκ διώκων} Βαρακ διώκων ἣν Απη.. τ. Αἴπ. Εά. ὦδε 

Βαρὰκ ἐδίωχε Οεοτγρ. τὸν Σισαρα} ὀπίσω τῇ Σισάρα Ἄτην τ. 
Απη. Εά, ἐξῆλϑεν ἸΙαὴλ] ἐξῆλθεν ἐκεῖσε καὶ ᾿Ιαὴλ Θδοτρ. συν- 
ἄντησιν] απαύΐην 111. αἀπαντησιν τς, 18, 10, 29, 44) 54) ςς) 64,71, 
84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (πιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. αἀπαντισιν ὃς. 

αὐτῷ 19] ἄντα τς», 18, 19, 64» 71, 1ο8. (237, υἱ νἱάεϊυτ.) Οομπηρὶ, 

ΑΙεχ. αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ} αὐτα, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐον Χ, ΧΙ, 
44. 54) 56» ς6, 63, 7.» 84) τοῦ, 121, 134. ΑΔ, εἶπεν αὐτῷ] εἰπε 
προς αὐῇον τό, 30, ς7) 58, 77» 85, 111) 1445 200, 230, 237. Ὁ ῖ. 
Νίς. Δεῦρο καὶ] α καὶ ς3. ὅν σὺ] α σὺ ς8. ἐβῥιμμένος] 
ῥεριμμένος ((ς) 11. πεπίωχως ΧΙ, τς, 1τθ, 19, 29, 54) ξςς, 64, γι, 

84, ὃς, τού, 1οϑ, 121) 128, 134. ΟΟμρὶ. Αἰεχ. Απτῃ. τ. Ασην. Εά, 
τεπίωκος 44, 75- ἕκριτο Οθογρ. ϑίαν. γεχρὸς} ἐπὶ τὴν γὴν 
νεκρὸς δς. αὶ 144- καὶ νεχρὸς Ατγπη. Εἡ. καὶ ὁ σασσ.] κ ὁ 18, 
128. ἐν τῷ κροταφ} ἐν τῇ γναϑῳ ΧΙ, τς, 18, 20, 44) ς 9 ς8, 4, 
γι, 84) τοῦ, 134. Οὐμηρὶ. ΑἸεκ. εν τῷ γναγϑὼ τ9. εν τῶ γναϑὼ 
20, τοϑ. 

ΧΧΙΙΙ, ἐτρόπωσεν] ἐταπείνωσεν ΧΊ, 29, 3, ς8, 71) τ21. Αἰᾳ. 
Ἀν. 

κ ........τ 0. .ὅὕὉ ««.....-- 

. δὲ πὶ -ε κυδιίοοι 

-ο να΄ ὦ δι 



᾿ ἢ ἃ π λ 3 
ΚΕ Φ. Υ, 

3 ἰδ 3 ΄ Ἢ Φ 4 ις ΩΣ ς"» ΓῚ 

βασιλέα Χαναὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔμπροσθεν υἱὼν Ἰσραήλ. Καὶ ἐπορεύετο χεῖρ τῶν υἱῶν Ἴσ-- 24. 
᾽. νι Φ Ὁ Σ ΄ ὡς, ἃ 

ρα ὴλ “πορευομένη χαὶ σχληρυνομένη ἐπὶ ᾿Ἰαξὶν βασιλέα Χαναᾶν, ἕως ὃ ἐξωλόθρευσαν τὸν ᾿Ιαξὶν 
βασιλέα Χαγαᾶν. 

ΚΑῚ ἧσαν Δεξξῶρα καὶ Βαρὰκ υἱὸς ᾿Αδινεὲμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγοντες, ᾿Απεκαλύφϑη ἄπα- 
χἄλυμμα ἐν ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ἐκεσιασθϑῆναι λαὸν, εὐλογεῖτε Κύριον. ; Αχθσαῖε βασιλεῖς, καὶ ἔνω- 

τίσασϑε σατράπαι" ἄσομαι ἐγώ εἰμι τῷ Κυρίῳ ἐγώ εἰμι, ἐμαλῶ, τῷ ἜΡΙΑ τῷ οῷ Ἰσραήλ, 
Κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηεὶρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἄγρα Εδῶμ, 7) ἐσείσμη, καὶ ὁ ἐραγὸς 
ἐςαξε δρόσους, καὶ αἱ γεφέλαι ἔςαξαν ὕδωρ. ἤοΟρη ἐσαλεύϑησαν ἀπὸ προσώπου Κυρία ᾿Ελωΐ, 

ἐταπείνωσεν Κυριος τς, 18, 10.» 44, ζ4, 64, )ς, 84, τοῦ, το, 128, 
134. (οἸρ]. ΑΙεχ. Απτη. 1. Ασπι. ΕἘά4. Οεογρ, ὅ8αν. ὁ Θεὸς-- 
ἔμπροσϑεν}] ο Θεὸς ἐν τὴ ἡμέρα εχεινὴ τὸν Ιαδειν βασιλεα Χανααν ἐν 
προσϑὲν τῶν 11, τό, ς-7. τὸν αξὶ)ν] τον Ιαξειν 131. ΑἸεχ. τὸν 
ἸΙαξὶν---Χαναάν ἵπ ἤπε σοπι. [ἐ4.} εν τὴ μέρα ἐπκειγη τὸν Ιαξιλ βασι- 
λέ Χανααν ἑως οτξ. 77. τὸν ᾿Ιαξὶν βασιλέα Χαναὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ} ἐν τῇ ἡμερῶ εχεινῃ τὸν Ιαξιν βασιλεα Χανααν ξ,) 18, 29, 30, 
535 64; 82, τοϑ, 128. (ΟἸηρ]. ἢς, ηἰῇ Ιαξηλ, το. ἤς, πἰῆ Ιαξειμ, 
54) ς6. ἔς, πιῇ Ιαξειλ, ς8, 63, 237. ἧς, πἰῆ Ιαξειν, γι, ὃς, αΞ6. 
(δὲ, Νίς, ἢς, πἰῇ Ιαξιμ, γ6. ἐν τῇ ἡμέρρ ἐκείνῃ τὸν Ἰαξὶν βασιλέα 
τῶν Χαναναίων Ατπι. 1. ἢς, ἢπε τῶν, Ατπι. Εά, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ] ροηὶξ αηΐε τὸν Ἰαξὶν 8ῖαν. ἔμιπροσϑεν] ἐνωπιον ΧΙ, τς, 18, 
10) 445) 54.) ξς) 64, 71, 7ς, 84, τοῦ, τοϑ, 1215) 128, 134. (ὐομρὶ. 
ΑΙ. ΑΙεχ. υἱῶν] υἱον (ςοΥγ. ΟΠ) ὦ ἔργα 1ἰπ. 40 εδάθπῃ σηδπι},) 
ΧΕ. Ργβεπιττ. τῶν 44, ςξς, τό, 59, 603,7 75) 8ς; τού, 128, 134) 237. 
(αἵ. Νὶς. πη. σ. ἄγῃ Εά. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἐπορεύετο--ὡορευομένη] Καὶ καὶ χεὶρ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 
“πορευομένη ἐπορεύετο ΑΤΠ,. τ. ται. Εὰ. Καὶ ἐπορεύετο χεὶρ τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ. καὶ ἐκρωτύνϑη ϑίαν. Οὔτορ. Καὶ ἐπορεύετο χεὶρ τῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ] ΧΙ. καὶ ἐπορευϑὴ καὶ χεῖρ τῶν υἱων Ἰσραὴλ 19. ἐπο- 
βεύετο]} ἐπορενϑὴ 108. ΑΙεχ. δενψεόαι Αἰ. χεὶρ] ἡὶ χεῖρ 30, 44, 
54» 595) 75) 84) τού, 134. χχεῖρι τηᾶγρ. τό. -ἰ- Κυρία ἀποῖς ἱποίαζ, 
ΑΙεχ. τῶν υἱῶν] α τῶν ΟΠΊρΡ]. ΑἸεχ. πορευομένη καὶ σχλη- 
ρυναμένη] Χχραταιδμενὴ 7ς. εγρέμε, εἰ ἱπαμγαδαίων Αὐς. καὶ 
σχληρυν.] α καὶ Απη. 1. Ατῃν. Ἐα. 5[αν. Οἴτορ. σκχληρυνομιένη] 
ἈραταΙΣ μεν 54) 59. ἐχλυομενη τς. ἐσκληρύνετο 81αν. Μοίᾷ. Ἰα- 
δὶν 157 Ιαξειν 64. ΑἸεχ. Ιαδειμ 71. Ιαξιμ γό. ἸΙαξὶν Ὁ]5] Ια- 
ἔειμ τό. Ιαξειν 131. Χαναὰν] Χαναναίων Ατπι. τ. Ατηι. Ἐά. 
ἕως δ] εως οτε Χ, ΧΙ, ς3, 55) δύ, τ, κ8, 63, 71) 121) 131) 144, 200) 
“36, 23). ΑΙά. Οἵ. Νίς. α ἢ 155). 19, 54) 64. γς) 82, το8. (οΠρ]. 
ΑΙΟχ. εὡς ἂν 18. ἕως ὅ---Χαναάν] ,, εὐπὶ ἱπίοπηδά. τό, γ6. 
ἕως ὃ ἐξωλόθρευσαν] εὡς του ἐξολοϑρευσαι 30. εὡς ἂν εξωλεϑρευσαν 
128. ἐξωλόϑρευσαν] ἐζωλεϑρευσαν Χ. ΑἸεχ. ἐξολοϑρευσαν το. 
“ἢ αὐΐον 52, ς7, 131, 144, 237. (τ. Νίς. ἐξωλοϑρευσε 6. εξωλε- 
ὥρευσε 63, 134. ἐξολοϑρευσεν ᾽ς. ἐξωλοθρεύσεσιν (ὐοάά. Ατπι. οἶἶζο. 
τὸν ᾿Ιαξὶν βασιλέα Χαναάν] αυτον Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 44, ς4.» ξξ, 
4, 719. 73) 845 τού, τοϑ, 121; 128, 134. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (οάά. 
Αἴτη. ἀυο Θεοῖς. 8:4ν. αὶ Αστη. 1. 4146. Ατη. Εὰ. αὐτὰς (οάά, 
ἍἍγῃη, αιυλίυοτ, ὀ Ἰαξὶν] [αδειν ςγ, 82, 237. βασιλέα Χαναάν) 
ΔΛ ς8. 

Ι. Καὶ ἤσαν Δεξξώρα] σε τοινυν Δεξορρα 44. εἴ εαπίαυὶΐ! ΤΠ εὖ- 
δογα Οἥςρ. Ρτοΐορ. ἴῃ (ὐαπο. ἤσαν) ῃσεν ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 53, 

54» 585 56, 57, «8, 63, 64, 71, 76, γ7, 82, ὃς, τού, το, 1ο8, 121, 
128, 131) 1345) 144, 2090, 236, 237. ΟΟΠηρ]. ΑἸΙά, ΑΙεχ. Οῖ. ΝΙς. 
5΄ᾶν. ἤσὴ (η [λέϊυπι εχ εἰ) 7ς." εὐλόγησε Ατηι. 1. Ασῃ). Εά. δεξ. 
δῶρα] Δεξξορα (ἔς {ειηρετ) 83: Δεξωρρα ς8, 63. (τ 44. ῆς ἸηΠ4.) Δεξορρα ς9, τογ). ΑΙά, Δεξῶρα Ατπ). 1. Αγ Εα. (σεογρ. υἱὸς ᾿Λξινεὶμ] α 44» ς8, 71») 107. ᾿Αξινεὲὶμ] Αξινοεμ ςᾷ, ς9. (τοῦ, 
{ετηρεγ.) (ὐοπηρὶ. Οτΐρ. ἴος. εἶξ. Αμινεμ, 6. Αξινωῆα ἡς. Αδιν- 
ϑὲμ 82. ᾿Αξινὲμ Θεοῦ. ἐν ΤῊ] αὶ ἐν ρτῖπιο ; μαβοὶ ΓΏΔΠΙ τες, τό, 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ϑῖαν. λέγονϊες} παι εἰπον Χ, 44: 107. δῖαν. Οἶτορ. χαὶι εἰπὰν 1ξ) 18,30, ὅᾳ, 128. καὶ εἰπεν 29) χς, τς 84) 1ού, 1ο8, 121) 124. (ὈμΠ,ΡΙ. ΑἸά. 8[δν. Μοίᾳ. και εἶπον, λεγὼν 54. καὶ εἶπεν [ἐν τῇ ὠδῇ]} ΑἸεχ, καὶ ἔλεγον ΑΙ, 1. Απτῃ. Ἐάὰ. λέγοντες--- Κύριον ἴῃ (οΙΏ, ἴ84.] καὶ εἰπὸν εν τῷ αρξασϑαι ἀρ. χηῆγὲς ἐν Ἰσραηλ εν προαιρέσει λὰξ εὐλογεῖτε Κυριον ΧΙ, 9. ἀξ: γόντες, ᾿Απεκαλύφϑη] καὶ εἶπον λεγοῦες ἐν τῷ αρξασϑαι ἀρχηγοὺς ἐν Ισραηλ εν προελευσει λαξ, απεκαλυφϑη ὃς. 

Π. ᾿Απικαλύφϑη---λαὺν] εν τω ἀρξασϑαι αρχηγες ἐν Ἰσραὴλ εν 

τροάιρεσει λα τῷ, 18, 29, 44, 64, 84, τού, 107, 121) 128, 114. 
(ΟΠΊΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἢς, ἢπε εν {δοιιπάο, ξς. ὥς, ἤπε ἐν τώ, τοϑ, 
ῆς, πΙἢ τὲς ὠρχηγὲς; εἴ τῷ: λα, Δῆῃ. 1. ΑἌγη. Εά4, ὡς ἤρξα]ο οἱ 
ἀρχηγοὶ ἐν Ἰσραὴλ ἐν τυροαιρέσες τῇ λαξ Οεογσ. ἐν ἀρχῇ τῶν ἀρχη- 
γῶν ἐν Ἰσραὴλ, ἐν προαιρέσει λαξ ϑίαν. Μοί. ᾿Απεκαλύφϑη 
ἀποκάλυμμα ἐν Ἰσραὴλ] εν τω αρξασθαι σρΧΥΎΕς ἐν Ἰσραὴλ κά, 
7α ἱπείρίοπεῖο ῥυϊποῖρες (ρεϊπείραϊοε) ἱπ ἤγαεὶ Οτὶρ. Ἰἰος. οἷς. εἰ Ησον 
ΠῊ]. 6. 'ἴπ Ἰυά. ἀποχάλυμμα] καλυμμα 82, 12. ἐν Ἰσρ. ὦ 
τῷ ἱκεσιασϑ. λαὸν] κα 7 ς. ἐν τῷ ἑκεσιασϑῆναι λαὸν] ἐπ ΦΙοβοίίᾳ 
(ἐπ οἱ α! ἰδ.) ρορὶὶ Οτῖρ. Ῥγοίοσ. ἵπ (ὐδηξῖς, εἰ Ηοπη!. 6. ἴῃ ]υἀά; 
ἑχεσιασϑηναι!}) ἀχασιασϑήναι 11, 82, 120. λαὸν] τὰ λαξ ξ6. 
εὐλογεῖτε] εὐλογεῖν 144. Κύριον] ργαρπηϊετ, τὸν 39, 44, 58, 75) γ6, 
84.) τού, 1ογ, 134. ΑἸεχ. 

11. καὶ ἐνωτίσασϑε] ἐνωτιξεσϑε τς, 18. (ΟμΊΡΙ. ΑἸεχ. κα καὶ ζ4, 
χά! εγωτιζεσϑε 64, τοϑ, 128. ενωτισασϑαι Ὁ. ἐνωτίσ. σατρ.} απεπείίο (ΔΙγἄβιε ϑγτ, Βατ- Ἡεῦτ. σατράπαι] -[- δυναῖοι 44) ξ4η ζὶ ζ, 
48, )ς,) 84; τού, 1ο7, 124. Ἰάθπη, ππ οὶ ἱποίυῦ, ΑἸοχ. σατράπου 
[Π6}.8 5. ἄρχοντες αν: ἄσομα!} κα Βΐς τό, 30, ς2, ς3, ςό, γ6, 
ἄσομιαι--- Ἰσραήλ] τω Κυρίῳ ἀσομαι καὶ ψάλω τω Θεω Ισραηλ Χ' ΧΙ, 29, 121. ἐγὼ τῶ Κυριω ἀσόμαι και ψάλω τω Θεω Ισραηλ τς, 
18, 1990 44; ὅλ, 84, τοϑ; 134. (πρὶ. ΑΙά. Αὔπη. 1. Ασηϊ Ἐά, 
ὥς, ἔπε και, ς4. ΑἸεχ. ἔς, ἤπε τω Ργίπιο, 81αν. τῳ Κυριω ἀσωμαν 
Θεω Ισραηλ ςς. ἀσωμαι χαὶ ψάλω τω Θεω Ισραηλ Κυριε ἐν τὴ εξοδῳ 
σῃ 58. ἐγὼ εἰμι τω Κυριω ἐγὼ εἰμι ἀσωμαιν καὶ ψάλω τω Θεω Ισραηλ 
120. ἐγὼ τῳ Κυριῳ ἀσωμαι και ψαλω τω Θεω Ισραηλ 128. 2). 
»ηἶμο σαπίαόο, ρ(αίϊανι εο [7,αοὶ Οτὶρ. Ἡοπηὶ!. 6. ἴῃ 74. Εἶρο Λισι, 
Ἐξο μέρη, φιιθ Τρονεῖηο σάπια, », αν Γρονεΐηο Προ ἤαεὶ. Ψυὶρ. ὅτι Κυὸ 
βίῳ ἄσομαι, καὶ ψαλῶ τῷ Θεῷ Ἰσραήλ Οεοτρ. ἄσομαι ἐγώ εἰμι 
τῷ Κυρίῳ] ἐγὼ τὼ Κυριω ἄσωμεν (οιπ ἂν ἔαργα ες. (γ114.) 7ζ. 
ἄσομαι ἐγώ εἶμι τῷ Κυρίῳ ἐγώ εἰμι] ἐγὼ εἰμω τῳ Κυρίῳ, ἐγὼ εἰμι αὐ» 
μαι 11. εγὼ εἰμι τω Κυριω, ἐγω εἰμι ἄσομιῶι καὶ ς7, 63, 77) 82, 8ς, 
131) 200, 230, 237. (αἴ. Νίο. ἄς, ηἰῇ ὥσώμαι, 144. ἐγὼ εἰμι τῶ Κυριω ἄἀσομα; 71. εγω τω Κυριω ἀσομαι" και τού, 107. ἐγώ εἰμι 25] α ὅς. ψαλῶ] ἀσομαι καὶ ψάλω τό, 30, ςα, 4). τᾶ; 6. καὶ ψαλω γι. τῷ Κυρίῳ 2]. ς6, γι, 715) 82, τού, 107. τῷ Θεῷ] α τό, γό, ;7, 8 ς,), 131) 144. (χῖ. ΝΙσ. ἡ τὼ 30, 63. ΙΝ. Κύριε Κυριος γς. Κύριε---δρόσες] Κυριε ἐν τω ἐκπορεν- ἐσϑαι σε εκ Σηειρ ἐν τω ἀπαίρειν σεεκ πεδιδ Εδωμ, γη ἐσεισϑή; καὶ ὁ ϑρανος ἐξεταϑη 64, ἐγ τῇ ἐξόδῳ σΕ]} ἐν τω ἐκπορενεσϑαιν σε τς, τ8, 128. ἐν τῷ ἐξελθεῖν σε Ατῃ. τ. Απῆ, Εά. ἐξόδῳ] εξ οδα γ7: δοξη 120. ἐν Σηεὶρ] ἐκ Σπερ ΧΙ, τς, τό, 29) 557 71) 777) 84) ὃς; 1ο8, 121; 198, 131, 144, 200, 230. Αἰεχ, (δῖ, Νὶς, εκ Σηΐρ 8, 134. (οΠΏρ]. Ατη). 1. Ασῃγ. Εὰ. εχ Σιὴρ 44) ζ4) 107, εχ Σειηρ ζα. ἐν Σιὴρ ξ9. εξ Σιηρ (ρτίπιο: τιπὶ ξ ἰπ ν φομνοῖ, 75.) ϑίανυ, εκ Σιεβ τού. εχ Σηηρ 237. ἐχσηεὶρ (ἢς) ΑἸὰ, ἐχ Σεῖρ Οδογς. ἐν τῷ ἀπαίρειν} εν τῶ ἀπαρηνᾶι 19. ἐν τῶ ἐξαίρειν )9. χαὶ ἐν τῷ ἀπαίρειν Ἀπ. τ. Ατη), Ἑά4. χαὶ ἐν τῇ ἀπάρσει Θεοτρ. ἀπαίρειν] ἀπερειϑ ἢ, ἐπαίρειν Οοπιρὶ. ΑΙα. ἀπαίρειν σε] ἀπαίρειν σοι (υἱ νἱάειιγ} ἀϑ τη σ:} σᾳᾷ Οεογρ, ἐξ ἀγρΕ 7 εκ πεδιε τς) 18, 128. ἐκ τῶν ὥγῥων γῆν. τ. ται, Εὰ, ἐξ ἀγρῶν ΟΘεοτρ. αγρ8} γρων 44, 

34) 395) 75) 84) τού, [07) 134. καὶ ὁ ἐρανὸ;ς] Χᾶι γε βρανος τό, 57, 8ζ) 131, 144,.200, 236. (αι, Νὶς, καὶ 7: ὅρανος ς3, τό, 63, γ6, 77. (οαιρὶ, -Ἐ καὶ η ὙΠ ἴ9. λΟ020,) ς8, 121. χαὶ οἱ ἐρανοὶ ΑΥΠῚ. χς ἄπ. Ἐὰ, ἔςαξε δρόσες] ἐταράχθη Χ, ΧΙ, τς, τό, 19, 29, 30, 44, 52) 52) 57) 48, 71) 76, γ7, 84, τού, 107, 1ο8, 120, 121) 131) 134. 300, 2306, 237. (οπηρὶ. ΑἸ4. (αι. Νὶς. Οθογρ. 8ιαν. εἐξεταϑὴ 8. ἐξες ἢ 47) 9, 75. εἐσταλαξεν 82. ἐξεςαϑη 128. Αἰοχ. ἐταράχϑησαῦ Αππη. τ. Ἅγπι, Β4. ὁρόσες], ς3, ὃς, 144. δροσον τό. (υπᾶτν. 8ς.} καὶ αἷ] κάιγε ΔΙεχ, ἔραξαν) ἐξαλαξαν τ5ο. ὅδωρ] ὕδαϊα Θεοτρ. ν΄, Ὅρη] ορει 7ς. καὶ ὄρη Θεοτρ. ἐσαλεύϑησαν} ἐσαλευϑη- 

σθα ᾿γ δ. Ἴ ΟΟΦΙς : 

ἑ 



ἴδῃ 
ΚΡΙΈΤΈΛΑΤΙΓΙ. 

κε. Ρ. 

6. τῦτο Σινὰ ἀπὸ τροσώπε Κυρία Θεξ Ἰσραήλ. Ἔν ἡμέραις Σαμεγᾶρ υἱα ᾿Αγὰν ἐν ἡμέραις Ιαὴλ, 

», ἐξέλιπον ὁδᾶς, καὶ ἐτοεύσησαν ἀτραπὲς, ἐπορεύϑησαν ὁδὲς διεςραμμένας. 

8. ἐν Ἰσραὴλ, ἐξέλιπον ἕως οὔ. ἀγέςη Δεδρῶρα, ἕ ἕως ἃ ανέςη μήτηρ ἐν Ἰσραήλ. 

Ἐξέλιπον δυνατοὶ 

᾿Ἐξελέξαντο Θεᾶς 

χαινᾶς, τότε ἐπολέμησαν “πόλεις. ἀρχόντων" νυρεὸς ἐᾶν ὑφθῇ καὶ λόγχη: ἐν τεσσαράκοντα, χι- 
ο. λιάσιν ἐν ᾿Ισραὴλ, Ἢ χαρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ἰσραήλ" οἱ ἑχεσιαζόμενοι ἐν λαῷ εὖὐ- 

᾿ς Ἀπ. 1. Ασηι. Εά, 

᾿Π ἌΓΏ), 1. Δ. Ἑά. 

σὰν (οὐπὶ Δ ἤιρια 9) 11. τσαλευϑὴ ς4, ζ9, 75. ἀρ ναι! βιιὶ ϑγῖ. 
Βατ- Ηεῦτ. ροσώπε 1τ"-- Ἰσραήλ] προσωπε Κύριε τα Θεξ Ἰσραὴλ 
44. 59. πρύσωπε Θες Κύριε 5 δ: Κυρία Ἔλω!] Κυρις Θὲ; Ελωι 
αο9. Οκῖ. Νῖς. Κυρίε Ἐλωΐ--- Ἰσραήλ] Κυριξ του Θεξ Σιναῖ, ἀπὸ 
προσὼπε Κυριξ τὸ Θεξ Ἰσραὴλ 4. Κυρια Θὲξ Ισραηλ 236. Ἐλωὶ] 
Ἐλωει Η. α 19, 30, ς8, 849 1ο8» 134. (οπιρί. Αἴεχ. Ἑλωΐν 144. 

ἜἘλωΐϊ, τᾶτο Σινὰ] του Θεοῃ Σιναΐ γζ: κα τού, τοῦ. Ἐλὼ Σινά" 

καὶ ὄρος Σιὸν ϑῖαν. Οἶτον. τᾶτο Σινὰ] α Χ, 
ΧΙ, τῷ, 18, 29, 30, 64, 219 τ2τ, 128. ΑἸά. του Σινα τό, ς΄, ςό, ς 7; 

48, γό, 2οο. (αἱ. Νίο. Ελωΐ τε Σινα 77. τε Σιναὶ 84, 1134. τόυ 

Σηνα 131. τῶτο Σενὰ ΑἸεχ. ἀπὸ προσώπε Κυρίου 2] 30, 
τού, τοῦ. «ὐπὸ προσ. Κυρ. Θεξ Ἶσρ.]κ 8... Κυρίε 251 .α 126. 
Θε] τε Θες εῦ, ᾽ς, 84, τού, 107, 134. 8ιαν. Οἶτορ. Ἰσραήλ. 

Ἐν] Ισραηλ εν τό. ὃ 
ΝΊ. Ἐν ἡμέραις] ἐν ταῖς ἡμέραις Ατπι. τ. Αἴτῃ. Κά. 

Σαμεγ. υἷβ ᾿Ἀνα] 71. Σαμεγὰρ]) Σεμαγαρ 44. Σεμεγαβ ξ4, 
ςύ, ς9, 63,134,)200. Θεοτρ. Ἐμεγαρ )ς.  ὠΟυἱξ) ὃ[5 Τουἱς ΘΟ ογς. 
᾿Ανὼ)} Κεναϑ ΠῚ. Ἐναϑ' ςύ, ςο, 63, 82. 8[1ν. Οἴτοσ. Ἐναϑαμ 
ς8. Ανεϑὲν 120. ᾿Αναϑ ἐν] Αναϑὲν ἐν 11. ᾿Αναϑ- ἐν τό. ἕν 

ἡμέραις 25} ἕως ἡμερῶν Ατηι. Ἐά. ἐς Ἰαὴλ] πμερα Ηαηλ ᾽ς. 
᾿Ιαὴλ] Ισραηλ τό, ς6, ς7, ξο, 63, γ6, 537. (κατ, Νῖς. Ἰαΐλ Οεοτρ. 
ἐξέλιπον] ἐξελειπον Χ,, γς. ΑἸοχ. Αὐγη. 1. ὑ θὰ ἙἘὰ. κ1ῶι.  ἐξέλι- 
“πον ὁδὲς} εξελιπον " ἘΞ Ἐπ (Ἐνδηπεσιηΐ οπγηΐηο σΠαγαξξοτες οὗ τηδ- 

ἄογεπι 4110 Ποστιρίι5 εἰξ ππᾶγρο Οοὐϊοὶβ (ρεγίογ) ἐξέλιπον οδ«ς τό. 
ἐξελιπον βασιλεῖς ἐξελιπὸν οὗξς 30, ς2, ς3,) ς7, 77, 8) 131) 200, 436, 
537. Ολι. Νίο. εξελειπον βασιλεῖς ἐζελειπον οδὲς 144. ἐξέλειπον 
ὁδοὶ ὥεοῖρ. ἐξέλιπον ὁδὰς----διεραμμένας} κα οὐπὶ ἱπιετπιθά. ςς. 
ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύϑησαν ὠτραπὲς] ἐξελέπον βασιλεις και επο- 
θευϑησαν τριξες ΧΙ, 29. ἐξελιπον βασιλεῖς, ἐπορευϑησαν τριξὲς 10, 
ΗΝ ἐξέλεμπτον βασιλεῖς καὶ ἐπορεύϑησαν ἐ ἐν ὁδοῖς Αἴτη. 1. Ατηῖ. 

ἐξέλιπον ὁδοὶ καὶ ἐπορεύϑησαν ἐν ὁδοῖς καμπύλαις (ὠγκύλαις) 
εἶν ὁδὲς 151 βασιλεῖς 11, 1ς») 18) 44) 54» ς8, 59) 64, 71» 7 4) 
82, 84. τοῦ, ᾿ἴΣ1}) 128, 134. ΑἸά. Ἀπη: 1. Απτ. Ἐά. βασεις (αὶ. 
βασιλεῖς Χ.) ΑἸεκ. βασιλεῖς οδὲς 120. ὁδοὶ δ'δν.  ἐπορεύϑη- 
σαν--διερραμμίνας} ἐπορευϑησαν οες ἀπραχῖες 44) 84, τοῦ, 134. 
ὠτραπὲς] τριδὲς τς» 18, ς8, 64, γ1. Οὐπιρὶ. ΑΙεχ, οδας οὐκ εὐϑειὰς 
54. τριδες οὐχ εὐϑειᾶς 75. τριδες, χαὶ 128. ἐν ὁδοῖς Ατπὶ. 1. 
Απῃ. Εά, ἐν ὁδοῖς καμπύλαις (ἀγκύλαι) 8:11ν. ἐπορεύϑησαν 
Ῥταταῖτ. καὶ Οεογρ. δῖαν. Μοίῇ.  ὁδὲς διεςραμμένας ἐν ὁδοῖς διε. 
εραμμέναις Αττι. τ. Απη. ἘΠ, δίὶαν. διεςραμμένας] εκ εὐϑόα ς, 
ἐπορευϑησαν οδδε διεςραμμενας τ. διερρεμμένας ΑἸεχ.. 

ΨΙ1. Ἐξέλιπον ὈΪ5] εἐξελειπτον 29, ς 4, 144. ἐξέλιυχον---αἀνέφη 25} 

ἐξελιπε φραζων ἐν τω Ἰσραηλ ἐξελιπεν ἑως ἃ ἄνες Δεδδωρα οτι ἀνεξη 
19.) 1τοϑὶ ἐξέλυπον δυνατοὶ ἐν Ἰσραὴλ, ἐξέλιπον] ἐξελειπον οἱ κατ. 

Ἔν ἡμέρ. 

ες φιρυῖες ἐν Ἰσραὴλ ἐξέλειπον Χ, ἐξέλειπεν φράϑων ἐν Ἰσραὴλ, ἐξέλειπεν 
ΑἸεχ. δυνατοὶ] οἱ κατηγεῦϊες ΧΙ. οἱ κατοικεήζες τς, 18, 29, ς8. 
Ὅς, γιν τ2ι, 128, Οοηρί. ΑΙά. 8|1ν. οἱ χραταῆες 44.) 4» ζ0, 75» 
84. τού, 134. ἸΤεοάοτεϊ, Οἱ τ2. ἱπ7υά. εἰ ἴῃ (δῖ. Νὶς, παρασεν 

οι κατοικδύϊες Αἰτη. τ. Απη. Ἐά. δυνατοὶ ἐν Ἰσραὴλ] λαῤἰιαπίεὶ ἱπ 
7) αοὶ Αυρ. ἐν Ἰσραὴλ 15] α ἕν 29, 57») 77ν 855) 121, 144, 200. 

ΑΙ4. Οαῖ, Νίς. εξ Ισραηλ 30, 64. εν τω Ισραηλ 44» 54» 59, 75, 
8.. τού, 134. Ομ]. Ὑμεοάοτεῖ, Ε. τρ. ἴθ. 74, ἐν μέσῳ Ἰσραὴλ 

ἐν Ἰσραὴλ, ἐξέλιπον] Ισραηλ. Ἰσραὴλ εἐξελιπον 
237. ἐξέλιπον 25] α 59) 75. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. οἶς. ῥγατγηϊῖ, καὶ 
82. ἕως δ 1] εὡς 120. κα ὅ Ατ. 1. πῃ. Ἐά. ϑ8[αν. ἕως 
ὅ ἀνέςη--- Ἰσραὴλ] α' οὐπὶ ἰπιογπιεά. 236. ως καὶ ἐξανεξη Δεξωρρᾳ 
ψλτηρ. ζ4. ἀνέςη 15] εἐξανεςη 44, 7ς,) τού, 134.. Αἴεκ, Τμεοάοτγοες, 
Ϊος. οἶϊ. απερθ 62. νέφη ὉΪ5] ἐξανεςη τς» 18, ς8, 64, 71, 128. 
Δεξρῶρα] Δεξορρα (44. ΑΙά. ἔς ςοπῆϊδηζετ.) «Κ. Δέθωρρα ς8, 64. 
Δεξῶρα Ατ. τ. Αγῃ. Ἐά. Θροτς. ϑἰαν. ἴως ἕ ἀνίςη 2 5] α 9, 
)ς. ΤΙροάοτεῖ. Ιος. εἶς, ὅτι ὠνέςη Οοηφι. ΑΙεχ. ἕως ὅ ἐξανίςη 
ΑΙά΄. ἕως ᾧὅ ἀνέςη μήτηρ ἐν Ἰσραήλ) ἕως ἀνέςη μήτηρ Ἰσραήλ 
«Ατπὶ. 1. δἰ ϊΐχυε. Αττα, Εάὰ. ἴως ἕ ἀνέρη μητὴρ Ἰσραὴλ (ἢς) Οοά. 
ὍΠΙ5 8ετρῇ. ἕως ὃ 8 ὠνέςην ἐγὼ Δεξόρα μήτηρ ἐν Ἰσραήλ ϑίαν. Οἴτορ. 
ἕω; ἀνέφη μήτηρ ἐν Ἰσραήλ ϑῖαν. Μοίᾳ. ἐν ̓ Ισραήλ υἱι.] ἐν τω 1σ- 
βραηλ ΧΙ, 1τ8,.29,.4.4; (8, 6.4. 84) τού, τοϑ, 128, 134. (ΟΟπΡ]. Ἀ]ά. ΑΙεχ, 

ὙπΠεοδοτεῖ, ἰᾳ (ας, ἸΝίς, κα εν (ρεπιο : βαθεῖ πιδηυ τέο, τό.) λ 7. 

ὟΙΠ. Ἐξελέξαντο] ἐξελεζατο τό, γ7. ἡρετηδσαντο τηαγρ. ς7. 
ἡρέτισαν 64, γς. Ὑιεοάοτες. Ο. 12. ἴῃ 7... ἡἠρέτησαν Οοιηρ!. ῥγα - 
τηἶ. ὅτε ϑ8ῖαν. Οἴτορ. ᾿Εξελέξαντο---ν Ἰσραὴλ] ἡϑετησαν Θεοὺς 
κεγὲς ἕως ἀρτον ΚρΙλινον. σχέπην νεανίδων σιρομαςὼν ἂν ὠφϑὴ καὶ. σιρο- 

μαςης ἐν τεσσαρακονΐα χιλιασὶν ἐν τω Ἰσραὴλ το. ηρεέτισαν Θεες κε- 

γνες ὡς αρτὸν χριϑινον σΧΕΠῊ νεανίδων σειρομᾶάξων ἐνωφϑη, καὶ σδῥομᾶς 

φης ἐν τεσσαρακούα χιλιάσιν ἐν Ἰσραηλ τοβ, Ἐξελέξαντο Θεὲς 

καινοὺς] ἠρετῆσαν ὡς ἄρτον χριϑένον Θεες κενες Χ, ςβ8. «ς, πῇ ἴ ηρετι» 

σαν, ΧΙ, 44; 71, 84, τού, 134. ΑΙ4. πρετισαν ὡς ἀρτον κριϑινον ες 
καινοὺς 209, 121. ηρετισαν ἅεδς χεγοὺς ὡς ἄρτον κριϑῖνον 1 ς) 18, 128. 
ἢς, πἷῇ καινᾶς,, ΑΙεχ. πρετησανῖο Θεᾶς κενές 30, ηἠρέτησαν ἐπέλεξαν 
Θεους κεῦξς ὡς ἄρτον κριϑινον ς4. πρέτισαντο Θεοὺς κενες 237. εἶδ- 
δένμη, πὸ βάποπ ἤογάξαςεμσι, ἐἶέος πμοῦοι ς Δυσ. ἀείογεγμμ δος νάπος τ 

2αποηι ἀογάφαζειπ ϑγγ. Βαύ-ερυ. Θεὰς καινὰς} Θεες κενες τό, 
ξ2, ς7.) 77. 8:5) 120, 236. ϑεους κενες ὡς αρτὸν Ἀριϑῖνον ςς, 63, 75» 
209. ΟΑτ. Νίς. Ὑτμεοάογεῖ. ἰος. εἶξ. ἔς, ΠΙΠ κριϑηνον, ςό. Ἕως 
ἄρτον χριϑινον 64. Οεογρ. διαν. ὡς ἄρτον κρίϑινον ϑεὸς καινοὺς 
Αγ. 1. ὡς ἄρτον κρίϑινον ϑεὲς ἑτέρσυς κενὸς Αγηι. Εά. τότε ἐπο- 

λέμησα») οτε ἐπολεμῆσαν 1. α τοτὲ ς-8. ἐωϑπο ἐπρμρπανείμπι Αὐρ. 
τότε εἶχεν ἐχϑρὲς ἐν τουλαῖς καὶ ἐπολέμησαν ΘΟ οτς. δίαν. Οῇτορ. 
τότε ἐπολέμησαν---λόγχη] σκέπη νεανίδων σειρομάφων ὁ ἂν ὀφϑῇ, καὶ 
σειρομάςης ΔΙοχ. “σόλεις ἐἰριχόντων] ἃ ἄρχοντες δ όλεων Οοδά, Αττὴ. 

ἀυσῦιοτ, ἄρχοντες ἐθνῶν Οοά. ΑΥπι. ὑπ|5. «τὐόλεις αὐτῶν δῖαν. 
Οἴἶτορ. ϑυρεὸς} ϑεους 120. ϑυρεὸς-- Ἰσραὴλ] σκεπη νεανιδων 

δειρομαςων ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ (α]. ἐν τεσσερᾶκ. χιλ. 

ἐν τῳ Ἰσρ.) Χ. σκέινη νεανιδὼν σειρομαςων ἐν τεσσαραχοντα χιλιάσιν 
ἐν τῷ ἱσρανλ ΧΙ. ἤο, πἰῆ σκέπη, 29, 121. σχεέτὴ νεανίδων σειρομκα:- 

ξῶν εᾶν οφϑὴ καὶ σειρομᾶςης ἐν τεσσαράκοντα χιλιαδιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ 
τς) 64. ΑἸά. ἔς, π|ἢ σειρομάςαι» 18, 128. σκέπη νεανιδὼν σειρομά- 
φῶν ἀνηφϑὴ καὶ νεανιδὼν σειρομαςων χιλιαδὲς τεσσαρακούα ἐν τω 1σ- 
ραηλ 44: σκχεπη. γεανιδων σειρομαςων τεσσαρακοίϊα χιλιάδας εν 16- 
βᾶγλ ζ4. καὶ σιρομαςης ἐν τεσσαρῶκοντα χιλιάσιν ἐν τῶ Ισραηλ 8. 

σχεέπη νεανίδων σειρομαςων ἀγηφϑῊ) καὶ νεανίδων 'σειρομαφων μ, χιλιαδὲς 
ἐν Ἰσραὴλ 84. ἔς, ΠΙΠ] ἐν τω Ἰσραηλ, 134. ἐὰν γὰρ ἴδω: σειρομαφῶν 

τισσαράχον]α χιλιάδας Ὑπμεοάοτεῖ. Ἰος. εἶ, σκέπη νεανίδων σιρομάςων 
ἀνώφϑη: καὶ σιρομάςησεν τεσσαράκονα χιλιάσιν ἐν τῷ Ἰσραήλ Οοπηρί. 
σκεπῇ χαινῶν λογχῶν τισσαράκοντα χιλιάδες ἄνϑρων ἐν μέσῳ ᾿Ισραήλ 
Ἄτγπι. Ἐά. ϑυρεὸς ἐ ἐὰν ὀφ 35] σχεπη νεανιδὼν σειρομάφων ανηῷϑη 

τοῦ, ϑυρεὸς ἐὰν ὀφϑῇ καὶ λόγχη] σκέπη νεανιδὼν σείρομαςων 71. 
σχεπ γεανιδὼν  διρομαφῶν ανηφθη, καὶ γεανιδὼν σειρομοςων 76. ϑυρεοὶ 
ἐὰν ὀφϑῶσι καὶ λόγχαι. Οδοτς. καὶ οὐκ ἀνώφϑη ϑυρεὸς, ὅτε ̓ λογχὴ 
δίαν. Οἴἶτορ. ϑυρεὸς οὐκ ὥφϑη, ἐδὲ λογχὴ 51αν. Μοᾷ. ἐὰν ὀφϑῇ 
καὶ λόγχη] ἀνηφϑὴ καὶ σιρομαςῆς ξξ. ὀφ 5] ηφϑὴ ζ9. ὠφϑῇ 
Ατγπλ. 1. λόγχη] ἀσπὶς τιᾶγρ. ὃς. λόγχη-- Ἰσραὴλ] ἐὰν (δὼ 
σειρομαςων πεσσαρακοντα χιλιαδας ςς.Ὑ λόγχη ἐν] λογχὴ και σι- 
ρομαςὴς ἐν 16, 63, 131. λογχὴ καὶ σηροματος ἐν 30. λογχη κας 

σειρομαςης ἐν ζ2, ς3) 56, ς7) 76, 82, ὃς, 120, 144.) 200, 236, 237. 

(δῖ. ΝΊς. σειρομαφης ἐν 77. νεανιδὼν σειρομάφων τοό. ἐν τεσσαρ. 
χιλιάσιν) μ χιλιαδὲς (υΣ νἱάεϊυγ) 75. τεσσαράποντα] τεσφερα- 

κοντῶ (συτη ἃ ἤυρτα {εουπὰ. {γ114}.) 11. τεσσαράκοντα χιλιάσιν 
ἐν Ἰσραῆὴλ)] μετα τισσαρακοντα χιλιαδὼν ἔπι τὸν Ἰσραὴλ ΤΆΆΓΡ. 8ς. 

σαράκοντα ([Ξς) χιλιαδὲς ἐν τ Ἰσρὰηλ τοῦ. ἦν Ἰσραὴλ] ἐν τω 1[σ- 

βαηλ τό, 30, 47) 63, 77» 131) 236. (Αϊ. Νίο. ἔς, ἰῃ οπασαέξ. τηΐπογε, 
ΑΙεχ. κνι7ζ. αἐν 8ς; 144. ἐν μέσῳ Ἰσραὴλ ΔΙπ. ας 

Ιχ. Ἢ καρδιχ]}) κα ἡ ςς) 120. Ἡ καρδία μου--- Ἰσραήλ] ὧν 
»πεωπὶ σα “ὦ φωφ ἀὶ ὑγῥοια “μπὲ ὁμίς ζαεὶ Οτῖρ. Ἡοπὶὶ!. 6. ἱπ Τιά. 
εἰς τὰ] ἐπι τα Χ. εἰς τὰ διαϊεταγ.] ἐπι τὰ διαλεταγ. ΧῚ, τς, 18, 29, 
44) 54,5 58, 64,71) 75») 84) τού, το89 121, 134. Οομηρ!. Α]ά. Τπεοάο- 

τεῖ. Ω.. 12. ἴῃ [υἀ. ἐπι τὰ τε τάγμενα (ἢς) ς9. ἐπὶ τὰ διετεταγ. 128. 

ἐπὶ τὸ τεταγμένα (ἀυ. 8ῃ ῥχτο διαϊεταγμένα) 81]Αν. διατεταγμένα] 

διερραμμενα τό, ςγν 76, 131,)237. τῷ Ἰσραήλ] ἐν Ισραηλ 44) 84, 
τού, 120. ἐν τῳ Ἰσραὴλ 134. οἱ ἑκεσιαφόμενοι] οἱ δυνάφαι 44, 
64, τι28. οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ] οι δυναςαι του λασυ ΧῚ, τς, 
18, 19) 29» 30, ζ4) 58, 75») 849 τού, 1οϑ, 121, 134. (οπρῖ. ΑἸ]ά, 

ΑἸεχ. Ὑγπεοάογεῖ. ἴος. οἶς. Αὐτὴ. 1. ον ἐκασιάζοντες ἐν ἄλλω ες. 
δυνατοι του λᾶου 71. 

2ορωϊϊ Οὐξ. ἰος, οἰϊ. δυνάςαι τὰ λαῷ Απῃ. Εά. εὐλογεῖτε] ευλου 
ὁν δυνατοι τὰ λαδ (πηᾶγρ. 8ς.) Οεοῦσ. οίεπίδα, 

κι κα. 



ΚΡΙΤΑῚ. 

ΚΕΦ. ν, 
λογεῖτο Κύριον. ᾿Επιξεξηκότες ἐπὶ ὄν ϑηλείας μεσημδρίας, καϑήμενοι ἐπὶ “ριτηρία, τ πορὲυ- ιο. 

ὄμενοι [ἐπὶ ὁδὲς συνέδρων ) ἐφ᾽ τς μνῤο νι Απὸ φωνῆς ἀναχρϑομένων ἀναμέσον ὑδρευομένων" τι, 

᾿ἐχεῖ δώσουσι δικαιοσύγας" Κύριε δὲ αἰοσύγας αὔξησον ἐν Ισραῆλ' τότε χατέδη εἰς τὰς, “σόλεις 

λαὸς Κυρίου, ᾿Εξεγείρου, ἐξεγείρου, Δεδρώρα" ἐξεγείρε, ἐξεγείρα, λάλησον ῳδῆν' ἀνάςα Βα- 12. 

ρᾶκ, χαὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς ᾿Αδινεέμ,. ᾿Τότε κατέδη χατάλειμμα τοῖς ἰσχυ- 18. 

γεται ε8. Κύριον] τον Ἐυριον 205, 3.) 54. 58, 64, 79 γ6, 84. τού, Οὐοπιρῖ. ΑΙεκ. αὐξησωμεν 30. αὐξησωμεν " δ προρν" πὰρ ἐν 6 8, 
χΟϑ, 1209 121) 1285) 134. (Ομ. Αἰά, Αἴεχ. Ὑδβεοάογεῖ. ἰος. οἰξ. εἐνυσχυσαν ἐν τῶ ξ8. εγισίχυσον εν 71. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐνισχύσω ἐν μέσῳ 

Χ. ᾿Ἐπιξεξηκότες) επιδεδηκως 19. ᾿Επιδεξηκότες---μεσημ- Ατηι, ᾿. πη. ΕἘά. ἐν Ἰσραήλ) ἐν τῷ Ἰσραηλ τό, 53, ς7, 77, 8., ὁ 
ρίας] ἐπιξιθηνότες ἐπὶ ὑποζυγίων μεσημξρίας, οὑπὶ μεσημξρίας ἷπὀὀ 131» 1445) 236, 237. (οπιρὶ. (δε. Νίς. χατίξη)] χατεθησαν 15. ΝΥ 

οἰδιδς. τηΐμοσεν Αἰεχ φαὶ αὐρομάις δεβο ἑμπιεπία Οὐρ. ἴος. οἷ. εκατεξη 131. (ῆς οοῖτ. 134.) αἰείξοπείργεπς ὅγτ. Βατ-Ἠεῦτ. ης 
ἐπὶ ὄνα---διηγεῖσβε] ἐπι ὑποζύγιον, καϑήμενοι ἐπι λαμπήνων φθεγζασϑὲεὲ τὰς] κα εἰς ΧΙ. κ τας 18, 128. ἈγΓπῖ, Ἐά. α ἜΡΤΑΙ πόλεις] σε εἰ- 
ξ4. ἐπὶ ὄνου---ἀνακρβομένων] υπὸ ζυγιων μεσημίριας καὶ λαμπη- υἱίαίοι ἐογαηι 501. Βαυ- τ. εἰς τας Ἐόλεις λαῦς] λαὸς εἰς τας 
νῶν ἐπὶ Χριτηρίου Ομενθι συνεδρων, ἰφϑεέγζασϑε φωνὴν ἀνακρδομένων ΤΌΛΗς ξξ. Ἔ δὸς ες δι ΤΟΛΗΣ 5ὖ, 63, 121. εἰς τας σολεῖς λαὸς 
ΧΙ. ἐπι υποζυγιὸν καϑ. ἐπὶ λαμήτηνων μεσημξριας ἐπι κριτ. σο- Κυρίου] λαὸς Κυρίε εἰς τὰς πόλεις αὐτῷ Θεοτσ. τοόλεις] - αὐτῶν 
βευ. επτὶ συνέδρων φϑεέξασθε φωνὴν ἀνακρδομεένων 44. ἐπὶ υποφυγιν τις. -' αὐτῇ 18, 44» 47) 64, 75» 84, τού, 1οϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. “' 
καθήμενοι ὑπὸ λαμπήνων φϑεγξασϑαι φωνὴν ἀνακρεομένων )ς. ἐπι ΑἸ. Αἴεχ, -Ἑ αὐτῷ 812Δν. λαὸς Κυρι2] ο λαος Κυριου τς, τό, 18, 
ὑποζυγίων καϑημενοι ἐπι λαμπήνων μεσημξριας ἐπι κριτήριξ τορῦ- 20, 30, 44, ξ4) 57) 58, 64. γ1, 755) 77, 84, 8ς, τού, 1οϑ, 128, 131, 
ομενοι συνεόρων. φϑεγξασϑε φωνὴν ανακρεομένων 84. ἐπὶ ὑποζυγίων 144. 236, 2 37. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸἰεχ. (δε, Νῖς. Απῃ. ἘΔ. Τι. Αππ, ι. 
᾿μεσημξρίας καὶ λαμπηνῶν. ἐπὶ κριτηρίου ττορευόμενοι συνέδρων. φϑέγξ- ΧΙ. ἐξεγείρου 257 α τό, 44) ξ2, 77, 131. Οθογᾷ. Δεδξώρα] 
ασϑε φωνὴν ἀνακρβομένων ΑἸ4, ἐπὶ ὑποφυγίων, καϑήμενοι ἐπὶ λαμ-ὀ “ἘΞ ἐξέγειρον ΠΠν μετα λαξ ως ὑ δε, 128. πὰ βη ηἰἢ 
πίνων" καὶ φϑέγξασθε φωνὴν ἀνακρεομένων Τ᾿ βεοάοτεί. Ο.. τ2. πῃ 704. λᾶξ σε,͵ 134. Δε θῶ 52. Αττη. τ. Ασπι. Εά. Θεογρ, Δεξωρρα εξεγειβον 
ἐπὶ ὄγου ϑηλεία, μεσημέξριας] ἐν μεσημξρια καὶ λαμπηνὴ ξξ. μυριαδας μετα λᾶου σον Ξ4. ὥς, ἤπιε σου, ς8. ἔς, πἰῆ Δεδορρᾶ, τοῦ. 
ὑποζνγίων ἐπιλαμπινῶν τοϑ. ἔς, ργαῃαο ἐπι, Οοπιρὶ. ἐφ᾽ ὑποζνυ- -Ὦ ἐξεγείρου μυριάδας μετὰ λαὰ ΑἸεκχ. Δεβδόρα δῖαν. Οἴτογς.  ἐα- γΐων ἐν μεσημξρίᾳ Αταὴι. 1. Ἄτην. Ἐ4, ἐπὶ ὄνων. ϑηλείων ἐν μεσημξρίᾳ Μία νιἰ]]ία (εἰ ἀξ ϑω μεἰ 14) ροραἱὲ Οτῖρ. Ῥτοῖορ. τὰ Οαπτῖο. εἰ 
5[αν. ὄνε]}] ονὲς τ6.ὄ. ὄνε ϑηλείας] υποζυγιων γ1. ὄνε ϑη- Ἐπ. 6. ἴῃ ]υ4. Δε ὡρα---λάλησον] λα ΕἸΠὶ ἰῃϊεσηθ. 9. ἐξε- πα ὁδῷ] πο γας μεσημξριας τ ἜρτοῸ ̓  κριτήρια γὴν 391., 76. ΞΠΒΡῚ 7. ἰξεγείρε ἀπ έλρρ ἐμ οι μυ- 
συνεόρων ἐπι λαμπήνων χασήμενοι τῷ, 18, 64») 128. υπ υγιὼν ἔπι ιαθᾶς μετῶ λᾶου σον λάλει μετ ὡδῆς ἐν ἐσχνι ἐζανιςοισὸ δαρὰκχ καὶ 
λαμπινῶν. καθήμενοι ἐπὶ χριτηρίου καὶ πορευόμενοι φόδω (Πς) 19. εἰαρ 5 Δεξδορρα τον Βαρακ 44. εξεγείρου μυριαδὰς μετα λας σου, 
ὐλῳ ἀρ και  εμμι ἔπι υ πρὶ τὰ τσρευομένοι σὺν- εζεγειρου ἐπεγαρο μετ᾽ ὠδης, εν πι εζανιςαὰ ἐδ (8ς) Βαρακ, και εὐρῶν 20, 141. ὑπος ὑγίων μεσημδριας 'κῶι ἐπικαλδημεένοι ἐπι λαμπινωὼν ενισχυσον Δεξωρρα τὸν Βαρακ )ς. εξεγειρον μβυριαδας μετὰ λαι σ καὶ πορευόμενοι ἐπὶ οδες Ἡαύ να Ν: ὅδὼ ςΒ. ὑποζυγίων καϑημενοι ἐξεγείρου, ἘΠ λέγει ἡμι: ὠδὴν ἐν υσχοῖ. ἀτλράον Βαρακ, Ἔ 
"πὶ Δ τυμον πὴ Νὰ ἐπι ἐμὰ ὧν Ὡσορενομενοι ἔπι ἀλελῳ ενισχυσον πρννα μὰ ἀγα δ ἐξεγείρου ἀπ μα τ Ῥῳ τῷ " τού. ἔς, πἰῇ ἐπιλαμπηνῶν, εἰ ἤπα υ]ϊ, ἐπε, 134. μεσημίριας.} ἔγειρου, ἐγείρου, λάλησον δῇ ἐνισχύων ἀνάςα Βαρὰκ ἘΞ : Ἔ χαὶ λαμπέσων τ6, 30, ζ2, (3, ς7) 63, γό, 77, 85, 131, 144) 2059, Ἐά. ἐξεγεῖραε 3" εἰ 41 α 71, τιδο,9, ἐξεγείρε 45] κα 30, ξξ. 336, 23). (δῖ, Νίς, α 59. μεσημξρειας καὶ λαμπουσων 82. με- “ἢ ἐξεγείρου ξογγ. λάλησον--αἰχμαλώτισον] λαλει μετ᾽ ὠδὴς σιμδρια καὶ λαμπουσὼν καὶ 120. καϑήμενοι] καὶ λαμπτήνων ΧΙ ἐξαναςησομαι Βαρακ και αἰχμαλωτιζεΧ]. λάλησον ὠϑήν."] λαλη- " ῳ ᾿ 71. καϑήμεναι 8ι. Ῥγδεαϊττ. καὶ δῖαν. Μοίῃ. καϑήμ. ἐπὶ κρι- σον μετ ὠδὴς Χ. Οεοτρ. δῖαν. Μοίῃ. λάλει μετ᾽ ὠδὴς Δ δὲ 29, 30, τηρίου] "ἀρ νίκα! μια εὐ 4πα: τὰ πρὸ Οἥς. ἴος. οεἰξ. τε 1, 121, ἔτη ΟομρΙ. Αἰά. Ευυθὴ " ὠδὴης ἐνισχυὼων 18, ς8. καὶ λαμπηνῶν ΑΤΤΩ. 1, : ἔπι Χριτηρί8] ἐπὶ ιξ τό. εχ. μετ᾽ ὠδὴς ἐνισχύων 19) 108. μετ᾽ ὠδὴς ἐν ιἰσχυϊ τά. λᾶλρι ἐπὶ Ἴ τα 59. ῥτβπητε. καὶ 82. πδενὰνν ἬΝ ̓ς ἐπὶ μετ᾽ ΤᾺ ἐν ἐσχυϊ "τς αὐ νὰ λάλησον δῇ δῖαν. Οἴτος, " ἄναςα] λαμπηνῶν ΑΙεχ. καὶ ̓ τορενόμενοι--συνίδρων] πορευόμενοι συνεόδων εξανιςασο Χ, 71. ΟΟτρὶ. Α]4, ἢς, ἴῃ οματαῶ. ΤΑΊΠΟΤΟ, Αἶοχ ανα- 
Χ. λα καὶ Δί. σ πη. Ἐά, καὶ πορευόμενο;---ἐφ᾽ ὁδῷ} αὶ οαπὶ ςῶ Βαρακ) εξαναςας ὁ Βαρακ 1. ἐξανίς α σοδαρᾶκ (ἢς) 18. εν Ἰηϊεπηεά. 59. α χαὶ 71. καὶ τοορευόμενοι ἐφ᾽ ὁδῷ ἴπ οΠιαγαδι. τρΐποτγε ἰσχὺν εἐξανιγασο Βαρακ 9. ἀνάςα Βαρακ--᾿Αδινείμ] ἐνισιχνων. ΑΙεκχ. ἐπι ὁδὲς} αὶ ἐπὶ (ρείζωο : μβαδοῖ ἕὔαπι το. τό.) 30, 53, 57) ἐξανιςᾶασο Βαρακ, καὶ κατισχυσον Δεξδδωρα τον Βαρακ' αἰχμαλωτιζε 635 77» 8) 131, 144, 300, 536. Οιι. Νις. Α 71. ἐπὶ οου 82. ἐφ᾽ αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Αδινεεμ 15, 64; 128. ἐξανιςας Βαρακ. καὶ τ οὖς τι2ο. ἐπὶ ὁδὲς---διηγεῖσϑε] ἐφ᾽ οδες διηγείσϑε ςς. ἐφ᾽ ὁδῷ, κατισχυσον Δεδξωρα τὸν Βαρακ καὶ αἰχμῶλωτιξε αἰχμαλωσίαν σου φϑέγξασϑε (στρ. ἐπὶ ὁδὰς---ἀνακρεομένων ἴῃ ζοπη. {64.] ἐφ᾿ οὐ υἱος Αξινεεμ 19. 6) πἰᾷ ἐξανιςαῖο, τοϑ. ανιςασο Βαρακ, και αἰχμα- - εῤϑεγξασθε φωνὴν ἀνακρεομένων τοϑ. συνέδρων] συνεδριων 71. ἐφ᾽ λωτιζε αἰχμαλωσίαν σον, νιος Αθινεεμε 29, 121, ἐξανιςᾶσο Βαρακ, ὁδῳ} α 71. ἐπὶ οδους ὃς. λδιηγεῖσϑε! φϑεγξασϑε: 5, 18, 30, 4, χαὶ ενισχυσον Δεξωρρα τὸν Βαρακ' αἰχμαλωτιζε αἰχμαλωσίαν σα νιὸς τού. εφϑεγξασϑαι το. φϑεγξασϑαι 29 48, 141. διηγεισϑαι 53, Αδινοεμ ς4. ἧς, ηἰῆ Δεξδωρα, 134. εξανιςασο Βαρακ καὶ χατισχυ- 82, 144.  διηγεῖσϑε. ᾿Απὸ φωνῆς} φϑεγξασθαι φωνὴν 71, 124.4ἁ. σον. ἐξέγειρον Δεξωρρα τὸν Βαρακ και αἰχμαᾶλωτιζε αἰχμαλωσίαν σα διηγεισϑαι ὠπὸ φωνης 76. φϑεγξασϑε φωνὴν 128. Αἰεχ. Ασῃ). σ. υιος Αμείνεεμ τΒ. ἐξαναςασο Βαρακ καὶ ἐνισιχυσον Δεδορρα τον Βαρακ’ Ἄττῃ. Ἐά. διηγεῖσϑε φωνὴν 8ῖαν. Μοίᾳ. αὐχμαλωτιζε αἰχμαλωσίαν σξ νιὸς Αδινμ τού. Βαρακ) Βαλαακ ΧΙ. Δπὸ φωνης)} Φώνην 15) 18, 10) 20, 54, 58, 64, τού, τῶῖ. τό. -Ἐ καὶ κατίσχυσον Δεδόῤῥα τὸν Βαρὰκ ΑΙά, -Ἐ καὶ ἐνέσιχυσον Οομιρὶ. ἀνακρεομένων] Ἔ εν οργανοις 58. ἀναμέσον] ἀνὰ μέ- Δεξδξώρα τὸν Βαρὰκ ΑΙεχ. καὶ αἰχμαλώτισον] αἰχμαλωτιζε 44. ἢ 
σον τ. (144. ἔς ᾿πἴτ4.) ΑΙά. υδρενομένων} ευφῥαινομεένων Χ, ΧῚ, (᾽ς. 1ξᾳυεπίς σοι, τι νἱάδίιγ, {δὰ ἀδίοιο.) 84. καὶ αἰχμαλωτευσον ᾿ ΣΡ» 18. 20, 44» 54, ς8, 64, γ1, 84) τού, 121») 128, 124. ΟὐμΡ]. ΑΙά. 82, 200. ἔς, ἔπε και, Αἰοχ. χαι αἰχμαλωτησον 1321. αἰχμαλωτί-. ΔΙεχ. Ὑβεοάογες, Ω. 12. ἐπ 1υἀ. Απη. 1. Ασχα. Ἐά. ϑίαν. Μοίᾳ. σεις πῃ. 1. Αγπι. Ἐ4., αἰχμαλώτισον) αἰχμαλωτιζε Χ, 30, ςο, ΠῚ τό, (ἥν , αὶ ρθῶ 75. ϑώσουσι δικαιοσύνας---αὔξη-. 7 τ: Οοπηρί. ΑΙά, αἰχμαλωτενε ςς. αἰχμαλώτευσον Οαξ, ΝΙο, ἐβανας δ . ἀπ  ς ἀν ει μοι ων Ἄγτῃ. φυαῖυογ. αἰχμαλῴτισον αἰχμαλωσίαν) κατίσχυσον Δεδξωρα τὸν Βαρακ’ αἰχ- μπθς ψαν εἰναε υλὰ " διμῳ ἐῳ εἰ χρὰ μ θὰ μαλώτιζε αἰχμαλωσιαν 18. ; υἱὸς ̓Αβινεέμ) υἱὲ ᾿Αδινὲμ Οεοσρ. ἐλαυθος το αι “ 3 ἀρδα ὼ : Ωρ μι ̓ ᾿ 100, 1Ιοϑ, 121), υἱὲ ᾿Αδινεέν δῖαν. Οἴἶτορ. Αδινεέμ] Ἀμινοεμν 44. Ἐννομν ς ζ-. 
8., ὃς, τ2ο, 128,1 ] βρνα, ποχ 63, 76, 77» Δβθινοεμ, ξο, 7ς. Αδινϑὲμ 84. » ὃς, 120, 128, 131,)144)37..ὉᾺ εχ. (ας. Νῖο. Οἷς. ἰος. εἶ, δὲ ΧΙΠῚ, Ὑότε κατεξη) πότε ἐμεγάλυνεν 1], Ἰότε κατίξη--- γαοσυνν τῶ Κυριω ςϑ, 49, 7ς. δικαιοσύνην τῷ Θεῷ ΤὨδυάοται. Ιοο, οἰ, Μαχὶρ ἱπ σοῖς. ΚΟ] δικαιοσύνην Κυρίε Αττη. 1. αἰϊΐαυε. Αγ. Εά4. δικαιοσύνην Κύριε 514 ἢ διληλοις ὐὐλ τὰς ἀρ μα θω τ ΧΙ ΕΠ ΒΟΕΣΛΟΘΕ ΞΡ: Κύριε] Κυριω 26. δικαιοσύνας 29} δίκαιοι ι ξγ18,1 ΟΝ, οὐν ακυϑνς οὐ αὐ εν αδέλφος σὰ Βενιᾶμεν τοῖς λᾶοις σὰ, 6 8... τοῦ γ Ὁ) 19, 44) 54, ,8, 9, εξ ἐμου Μαχερ ΧΙ. Τότε κατέξη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς] 4» 75» 54) τοῦ, τοϑ, 128, 134. Οὐρὶ, δικαιοσύνην 39. Απῃ. τ. τότε ἐμεγαλυνϑῃ καὶ ὍΣ αἰΐᾳας. Αγπι. Ἐὰ, δικαιοσυΐης ς3. -[ Κυριε ; ΜΕ Ἶ ἰσχὺς αὐτὰ τς, τβ, 29, 44, ς45) ςβ, 64, 71, 121, οἷαν " ἡὰ τους 3 Τ ἌυΡΙΕ δ 9) 82, 129. δικαίας 128, ΑἸεχ. ΑΓ. τ. πη. Εά, Οεογρ. ϑἷδν Μρίη. ἔς, πηϊῆ οπ' 

Υ; ἱκαιοσύνας αὐξησον ἐν Ἰσραηλ]) 7] οοηγονιαεὶ βεπὲ ἰρ 77αιϊ το. τοτε ἐμεναλ ,95. Ἵ 5 ἜΣ ΠΡΝΠΒΚΊΗΙΗ ὉΤῈ Τῆς. Ἰος. εἰξ, αὔξησον ἐν] ενισιχυσοῦχεν τῳ, ΧΙ 20. 121. ΑΙ. 8 ὅδ 4 ἜΥπ Χυε ταν 5 75. “91Ὲ ἐμεγαλυνϑὴ ο΄ χυς ενισχυσαν ἐν τῷ τ 18, 19, 44, ξ4, δι, ̓ ̓  ἀδτι ᾿ . αὐυτε τοῦ. Νῦν ἐμεγαλύνθη κατάλειμμα ἐν καλώς ἐσχυροῖς λαοῖς | ἢ σάν Τοῦ, τοῦ, 128, 134. ϑ[αν, Οἴχοζ. κατίδη χ᾿]. δὶ» ἴοήθις ς2. κατέξη---ἰσχυροῖς} 



ΚΡΙ 
ΚΕΦΙνΝ.. 

οἱ μενα. ὃς. 

Γ συν 

14. ῥοῖς" λαὸς Κυρίου χατέξη αὐτῷ ἐν τοῖς τραταιοῖς ἐξ ἐμξ, 

᾿Αμαλὴχ, ὀπίσω σου Βενιαμὶν ἐν τοῖς λαοῖς σου" ἐν ἐμοὶ Μαχὶρ χατέξησαν ἐξερευνῶντες" χαὶ 
18. ἀπὶ Ζαξδλὼν ἕλχοντες ἐν ῥάξδῳ διηγήσεως γραμματέως. 

ΤΑΙ. 

Καὶ ἀρχηγοὶ ἐν ᾿Ισσάχαρ μετὰ Δεῦ- 
ξώρας χαὶ Βαράχ" ὅτω Βαρᾶχ ἐν χριλᾶσιν ἀπέςειλεν ἐν πποσὶν αὐτϑ, εἰς τὰς μερίδας Ῥεξὴν, με- 

ι6. γάλοι ἐξικνόμενοι καρδίαν. 

ἐμεγαλυνϑὴ ἰσχὺς αὐῇξ 30. ὐηρνϑ ἡ ἰσχὺς αὐτῷ 84) τού, 134. 
ἽΝ Οοιρὶ. ΑΙά. κατάλειμμα] καϊαλημμα 131) 144. λαὸς} ο 

λαος ς3. λαὸς Κυρίᾳ---ἰξ ἐμ] Κυριε ταπεινωσον μοι τῆς ἐσχυρο- 
( τέρους μα 19, ξ4, 108. ΑΙεχ. Αστῃ. σ. πῇ. Ἐά, δῖαν. Μοίᾳ. Κυριε 

τοῦτο ταρσᾷνωσον μϑ. τὰς ἰσχυρωτεβς μὰ 75. ὕο, 518 μοι ρῖο με ρῆπιο, 
᾿ Οὐεορί. Τοπεῖπξ, ἀμπιβία τειδὲ ἡ βασείονει πιδ Οτῖρς. Ἠοπι, 6. ἰη 74. 
λαὲ Κυρίῳ ταπείνωσόν μοι τὸς ἰσχυροτέρας με Θεοσρ. Κύριε ταπείνω- 

ὑ σὸν ἡμῖν τὰς ἰσχυροτέρις ἡμῶν δῖαν. Οβτορ. Ἐυρίου} κα 120. 
κατέξη---ἰξ ἐμ8} ταπεινωσον μοι τῆς ἐσχνυροτερες μου Χ, 29, 449 58, 

οὖς, 84, τοῦν 121) 134. Κύριε ταπεινώσον μοι τοὺς ἐσυχυροτερες μοι 1 ξ) 
δ 64. ἅς, πἰῇ τοὺς ἐσ'χυροτερες μδ, 18, τ28. ΑἸά,. ετοιμᾶσον μοι τᾶς 
δὺς ἀφχύροτερες μου 71. επικατεδη αὐτῳ, ταπεινῶσον μοι τᾶς ἰσχυροτερὲς 

αὐτῷ] αὐτῶν «3, 8ς, 144. κραταιοῖς] ιαχυροις 
Ἰδοῦ σό. χρατιςοις 56, 65. κώρομοις 131. ἐξ ἐμ} α 230. 
ἔν ΧΙ ΙΝ. Ἐφραὶμ--᾿Αμαλὴκ] λαος Εφραιμ ἐτιμωρησατο αὐτὰς ἐν 

; οἰλαδὶ 39. ὥς, πῇ ετιμωρισατο, το6. ἔς, πἰῆ ᾿Εφρὲμ, ϑίαν. 
« ἘΦραὶμ--λαοῖς σου} λᾶος Εφραιμ ἐτιμωρήσατο αὐῆους εν. κοιλαδι. 

αδελφος σε Βαινιαμιν εν λαοῖς σὉ τς. ὅσ, πῇ Βενιαμιν, 18, 64, 128. 

ῆς, πἰ Βενιαμεὶν, ΑἸά, λαος Εφραιμ ετιμωρησανἾο αὐτες εν κιλαδιὲ 
᾿, ἄδελφε σὰ Βενιῶμιν. ἐν λάοις σου 19. λαος Εφραιμ ετιμωρησατο αὐῇες 

εν τὴ κοιλωδι, αδελφος σου Βενιαμειμν τοῖς λαοις σου 29, 121. λαὸς 
Εφραιμ, ετιμωρησατο αὐἶες εν κοιλαδὶ ἀδελφε σε Βενιαμιν εν τοις λαοις 
σου 44, 134. ἔς, ἤπε τοις, ζ4. ὥς, πΙΗ ετιμωρησαῦῖο, 84. Ἐφραιμ, 
ετιδωρησαταὰ (υξ νἱάεῖιγ) αὐτοὺς εν κοιλαδι ἐν τῶ Αμαληκ ς8. λαὸς 
Εφραιμ ετιμωρησαῖο αὐῇους ἐν κοιλαδι" αδελφος σου Βενιαμιν τοις λαοις 
48) 71. λαὸς Εφραιμα ετοιμωρησατο αὐΐους ἐν κοιλαδεε αδελφου σου 
Βενιαμιν ἐν λᾶοις σοὺ ς. λαος Ἐφραιμ ετιμωρισανῖο, ἄὐτος εν κοιλαδι 

αἰδελφου σοὺ Βενιαμιν εν. λαοις σοὺ 1ο8. λαὸς Ἔφραϊμ ἐτιμωρήσαντο 
αὐτὰς ἐν κοιλάδι. ἀδελφός σου Βενιαμὶν ἐν λαοῖς σου (οπρρὶ, λαὸς 
᾿Εφραὶμ ἐτιμωρήσατα αὐτὰς ἐν κοιλάδι ἀδελφξ σου Βενιαμεὶν, ἐν λαοῖς 
Ζου" Αἰεχ, λαὸς ᾿Επρὲμ ἐτιμωρήσατο αὐτὲς ἐν κοιλάσιν. ἀδελφός σα 
Βενιαμὶν σου λαὸς ΑἸτῃ, 1. Απη. Ἐ4, ὁ λαὸς Ἐπρὲμ ἐτιμωρήσατο 
αὐτὲς ἰν κοιλάδι ἀδελφξ σου Βενιαμὲν ἐν τῷ λαῷ σου Οεογρ. ἐξεῤ- 
ῥίζωσεν) ἐξεριζωσεν τό, 131) 144. ερριζωσεν ξ 5) 120. ἐξερ. αὖτ. 
ἐν τῷ ̓Αμαλ.) ἐτιμωρήσατο αὐϊους ἐν κοιλαδι Χ. αὐτὰς} αὖτε τοι 

ἐν τῷ ̓ Αμαλὴκ] ἐν τοῖς Ἀμαλὴκ 237. ὀπίσω σ8} αδελφος σου Χ. 

βίαν. . Μοίᾳ. οπισὼ μοῦ τό, ς ς, 436. αδελφε σὰ το6. 8[αν. Οἴἶζος. 
ἐν τοῖς. λαοῖς σου] κα ἐν (ρεῖμιο : μαρεῖ ζυδηι τες. ο΄. δ; τό, 57» 63, 

γὰν 82, 120, 236, 237. (δῖ. Νίς. αδελφου σου 30. τῷ φῷ λαῷ 
Οοίά, Αἴ. φυδίιιοτ. τοῖς σοῖς λαοῖς Οοά. Αἴπι. ὑπ|18. Ργαδηλξῖ. 

ἀπίσω ϑίαν. Οῇἶτορ. ἐν ἐμοὶ] εξ ἐμιου τς» τό, 18, 19) 29, 30, ς2, 

"9 1} 53» 56, ς7ν 58, 63, 64, 71) γύ6, 77, 82, ὃς, το; 121) 128, 131) 144) 
ἐπ. , 309, 236, 237. (ομρὶ.- ΑἸὰ. Αἰεχ, (αἵ. ΝΊς. ἐξεγειρου 44» 54» 59, 

΄ 8.» 84. τού, 1324. απ᾽ ἐμᾷ Οεοτρ. 8ϊδν. Μοίᾳ. 
δῖαν. Οἶτος. Μαχὶρ) Μαχέιρ 11, τς. τό, 18, 19, 29, 44» 52, 

ζ 4, 87.) 03,) 64) 715 755) 779 82) 1207) 12151319) 1449. 200, 236. (οπιρὶ. 

ΑΙά. Αἰεχ. Μάαχεις ς8. απὸ Μαχὶρ Ατιη, τ. Ασπ. Ἐά. 
ξησαν) κατέδησε Θεοῖς. κατέξη δῖαν. Οἴἶτορ. 

εραυνωσῖες (ςιπ ερτα α 11.) ΑΙοχ. 

59. δὲιερευνῶντες τη). Εά, ἐξερευνῆσαν Θεοτρ. ἐν τοῖς ἐξερευνῶσι σε 
δῖαν. Οὔτορ. καὶ ὠπὸ Ζαβουλὼν] καὶ εκ Ζαξουλων το, 44, ς8, 
84, 134. 209. ΑΙςκ. λα καὶ ς6. χκαμιεκδβι Ζαξουλων το. ἀϊκὸ Ζα- 
ξουλὸν Οεύγς, απὸ Ζαξουλὼν} εκ Ζαβουλων Κύριος ἐπόλεμει μοι 
(και ἐν δυνατοῖς ἐκεῖϑεν "»ς. ἀπὸ Ζαξολὸν Ατπι..Σ.. ἀπὸ Ζαελὸν 
δίαν. Οὗτος. ὠπὸ Ζαδελὼν---διηγήαεως] ἐκ. Ζαθελων ενισχυονῖες 
ἔν σκηπρω διηγήσεως Χ, ΧΙ, 20. 71) 121. ΑΔ. ἐν. Ζαδελων Κυριος 
πσολεμεν μοι εν δυνατοις εκέιϑεεν σχηπίρω. διηγήσεως τς, 18, 64, 128. 
εχ. Ζαδαλων Κυριος εἤολεμει ἐν δυναΐοις ἐχειϑεν ἐν σκηπήρω ἐνισχυ- 
οὔος γπσέως (4, 1ο8. ἐκ Ζαδουλὼν ἐνισιχύοντες ἐν σκήπ]ρω γραμν- 

ματέως Οομρὶ. ἕλκοντες} ερχούες 120. ἕλκοντες---γραμ» 
ματίως} Κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοις ἐχοίϑεν! ἐν σκηπίρω ενιὰ 

σχμοντοὸς ἡγήσεως 111. ἔς, πΙἢ ἐπόλεμι, 19. ενισχνοντες. Κυριος 

ἐπολέμει μοι εν δυναοις ἐχείϑενιεν σκηπῆροις ἐνισιχυοῦῖες ηγδησέως γραμ.- 
μῶτεων 44. ἔς, ὨΠ} σκηπίρω ενισχυοντος, τοό, ἑλχοντες Κυριος επὸ- 
λεμει. μοὶ ε» ἄυνατοις ἐκειϑεν ἐν σχηπήρω ενισιχυοντος ἡγησεως γραμμῶ- 
τπεῶν ξς.. ἤο, ὨΪΩ ἐνισχύυοντες ῬΓῸ ἕλκοντες) 134. Κύριος ἐκπολεέμοι 
μοι ἐν ἄνατοις ἐχέιδεν σχηπῖρον ἐνισχναγτος. ἡ Ὑη ἔσωσεν ἐνιζχνοντες 

γον. 11. - 

Ἂ) 

κατέε 
ἐξερευνῶντες} ἐξα 

ἐξεραυνουτες 20. εξερευνουντες 

ἐγένετο π᾽ ἐμῶ 

Εἰς τί ἐχάϑισαν ἀναμέσον τῆς διγομίας τὰ ἀχᾶσαι συρισμᾷ ἀγγέ-- 

ἐν σκηπρω διηγήσεως γραμμάτεως ς8. ενισχνοντες. Ἰζυριος ἐπολεμεὶ 
ἐν δυνατοῖς ἐκειϑὲν ἐν σχηπίρω ενισχυοντος πγησεως γραμματεων 84. 
[Κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοῖς] ἐχεῖϑεν ἐν σχήπῇρῳ διηγήσεως, οὐπι’ 
διηγήσεως ἴῃ ομαγαξὶ. ποΐμοτε, Αἴεχ. 
ἰν σκήπήοῳ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ῥαδδῳ διηγήσεως γραμματέως] ἐν σχηπῆρω; 
ἐνισχύυοντος ἡγϑίσεως 75. διηγήσεως} ηγηδεως 9. ψράμμα- 
τέως] κι 8) 18, 1095) 54) 64) τοβ, 128. γε βδτος 43: ἩΙΑΝΟΟΝ 

120. 
ΧΝν. Καὶ ἀρχηγοὶ] αἵς, 18, 19) 64, 75» 16ϑ, εέρ, υνδχίοῆορ 

ξ9. και αρχοντες (τιᾶγς. ϑς. ) Οομρὶ. ἐνισχύοντες ἴῃ οἰαγαᾶ!, τηΐ- 
ποε Αἰεχ. καὶ τῇ λαξ ἄρχοντες, Θεοῦ. Καὶ ἀρχηγοὶ---Βα- 
ρῶκ 151 ,. οὔτ ἰηϊεγπιεά, ς8. ἐν Ἰσσάχαρ) α ἕν 6, 63, γξ. 
Ισαχᾶρ ς9. Αττῃ. τ. Αστη. Εά. Ἰσσάχαρ] ἴσαχαρ τό, 18, 144. 
ΑΙ. 8ιαν. Οἴτοςρ Ἰζαχὼρ Οεοῦρ.0 μετο Δεδδώρας) και , Δεδδωρ- 
ρᾶς 19. μετὰ Δεδορρας 44, 9. μέϊα Δεξωρρας 54. μετὰ Δεξῶρας 
Αστη. ᾿. Ασῃ. Εά. σσεογρ. 5[αν. Οἴτορ. καὶ Βαράκ , 19, 54. 70» 

1ο8. Αἰοχ. καὶ Σισαρῶ ςς. καὶ Ἰσσάχαρ Οοπιρ!. καὶ μετὰ Βαρὰκ 
Αἴ). 1. Ατη.. Εά. Οεογρ. ὅτω) ὅ«τωφ Χ, τό, 20, ς8, 63, ὅ4, 
120, 121) 131) 124. ὅτος 44) τό, 84. τοό. τω Βαρακ] ἡγησεως 
1Π1Ι. κα 19, 54» 59, 75» 1ο8. ϑτως Βαρεκ 144. Ππαδεῖ ἴη ομιασαῶ, 

τηΐπογε Αἰεχ. “καὶ μετὰ ταῦτα Βαρὰκ Αγπι. 1. Απῃ. ἘΔ. ἅτω καὶ 
Βαρῶκ ϑ8[αν. Οἷἶτορ. ἐν κοιλάσιν] ἐν τοῖς κοιλασιν τό. ἐν τῇ χοι- 
λάδι ΟοηΪ. ἐν κοιλάσιν---καρδίαν}] εν τὴ κοιλαδὶ εξωπεςειλεν 
παιζας αὐτῇ εἰς τὴν κοιλαδα ἱνὰ τι σὺ κατοικεῖς ἐν μεσὼω χειλέων, εἶξε. 
τεινεν ἐν τοις ποσὶν αὐ εν διαιρέσει Ῥεξην. μεγαλοι ἀκριδασμοι καρδιας. 
καὶ Βαρακ τς. ἢσ, ουπὴ πεζας Ρῖὸ παιζες, 64. εν τῇ κοιλαδὲ ἐξαπεςειλὲ 
πόδας αὐτῇ εἰς τὴν χοιλαδα. ινατι συ κατοικεῖς ἐν μέσῳ χίλοων ἐξέτοι- 
ἐμ ἐν τοῖς ττοσὶν αὐἾε ἐν διαιρέσει Ῥουξιν. μέγαλοι ἀχριδασμοι καρδιαᾷ 

. εξαπερειλε πεζοὺς αὖτῇ εἰς τὴν κοιλαδϑα. να δοι καΐοιχεις εν με. 

ἐν ραδδῳ] εἰς σχηπἧρον Οεοτς: 

σω απ αν ἐξέτεινεν ἐν τοῖς πσοσιν αὐπξ εν διαιρεσεσι Ῥουξιν." ̓ μεγαλοε᾿ 

ἀκπριδάσμοι καρδιας 19. ἐν τη χοιλαδὲ ἐξέτεινε σοδας αὐτου. ἐξαπει 
φελε πεζοὺς ἀντὰ εἰς τὴν χοιλαδα. ἰνατι συ καοικεις ἐν μεσὼ χιλίων ̓' 
ἐξέτεινεν ἐν ταῖς ἄντου διαιρέσεσὶ, μεγαλοι ἀκριδασμοι καρδιας 4.4) 84, 
τού, 134. εξακεξειλε πεζους αὐτές εἰς χοιλαδα ἱγα τι συ κατοικεῖς 
εν βᾷ χειλέων" ἐξετεινεν ἐν τὰϊς αὐῇε διαιρεσεσι, μβεγαλοι αἀκριδασμοι 

. εἐξαῆερειλεν πεζους αὖτε εἰς τὴν 'κοιλαδα" ἁνατι σὺ ἰαοικείς ἐν 
δ Σ χείλεων, ἐξέτεινεν ταῖς αὐτὰ διαιρεσεσι μεγάλοι ἀκριδῶσμοι ς9. 
τξαπεςειλεν πεζες αὐϊες εἰς κσιλαδα ινατι σὺ καῖῆοικεις ἐμμεσὼω χιλίων, 

ἐξέτεινε ἐν τοῖς αὐτὸν δίιερεσεσι μεγαλοις ἀπρυδάσμοι )ς. ἐξαπερειλε 
τοεζους αὐτὰ εἰς τὴν χοιλαδῶ; ινα συν καϊοικης ἐν μέσῳ χιλίων, ἐξετεινεν 
ἐν τοῖς ποσὶν αὐτϑ, ἐν διαιρεσεσι Ῥουξην μεγάλοι ἀχριδασμοι καρδιας 
108. εν τῇ κοιλᾶϑι ἐξαπερειλε ποδὰς αὐτου ἐς τας κοιλαδας. ἱνατι συ 

χάτοιχει ἐν μέσῳ χιλιων», και ἐξετεῖνεν ἐν τοῖς τοσὶν αυΐου [1] διαιρεσοὲ 

Ῥογξην μεέγαλοι ἀκριξασμοι καρδιας καὶ Βαρακ 128. ἐν τῇ χοιλάδε 
ἐξαπέξειλε πεζοὺς αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα. ἵνα τὶ σὺ κατοικεῖς σὺ ἐν 
μέσῳ χειλίων. ἐξέτεινε πόδως αὐτῷ, ἐν διαιρέσει Ῥουθὴν μεγάλοι ὠκρια 
δασμοὶ καρδίας ΑΙά. ἐν κοιλώσιν ἀπέίςειλεν ἕν ποσὶν αὐτῷ} εν 

τῇ κοιλαδὲ ἐξέτεινεν τοδας αὐτῷ Χ, 20, 721) 121. ἢσ, ἤπε τη, ΧΙ]. εν 

ποιλαϑι ἐξεσεινεν σοσιν αὐτῇ 30. ἀπΈρειλεν ἐν Ἠοιλαδι ἐν ποσὶν αὐτοῦ 

ς6, 6. ἐξετεῖνεν ἐν τῇ κοιλαδὲ ποδας αυτε 48. ἐξαπέςειλεν τσεθοὺφ 
αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάθα [ἵνα σοι κατοικῆς ἐν μέσῳ χειλέων, ἐξέτεινεν τοῖς 
πιοσὶν αὐτὰ} ΑΙεχ. ἐν ταῖς κοιλάσιν ἐξέτεινε τὲς πόδας αὐτῷ Ατπῖ. τὶ 
ἃς; πε τῶν. Αγη). Εὰ. ἐξέτεινε, τὰς τοόδος αὐτὰ ἐν χοιλάσιν Θεοτρ, 
ἰξαπέξειλε τὰς πεζὰς αὐτῇ εἰς τὴν κσιλάδα ϑίαν. ἐν τοόσιν αὐτῷ, 
εἰς τὰς μερίδας Ῥονξὴν] πεζὰς αὐτξ ἐν διαϊρέσεσιν Ῥεδὴμ Οὐμρ 

εἰς τὰς μερίδως} εν διαιρεσες (4]. τη διαιρ. Χ.) ΧΙ, 39, 71; 121. ἐν 

διαιρέσεσι ς8. Διαιρέσεις ΑἸεκχ. ἐξέτεινε ποσὶν αὐτῇ εἰς τὰς διαιρές 
σεις δῖαν. Οἶτορ. εἰς τοὺς διαιρέσεις δῖαν. Μοίᾷά.. ῬῬουξὴν] ΡῬουδιμ, 
τό, γις 121. (αἵ, Νῆς. δῖαν. Ῥουξημν ς8. Ῥπξιν 144. ὀ μεγάλοι 
ἐξιχνόμενοι. χαρϑίαν] μέγιροι ὠκριδασμοὶ καρδίας Αγ). 1. Ατη. Εά. 
μέγιςοι .ὠκριξασμοὶ εἰσὶ Οφοτρ, , ἐξιχνέμενοι } ἐξιχνασμοι ςς: 
ἐξικνόμενοι ΚάΡΜν! ὡνώεω καρδίας ΧΙ, 29, 58, 219 121. ΘΟ ΟΠΊΡΙ, 
ΑἸεχ. ϑδίαν..: 
ΧΥΙ, Εἰς τί] ἔτει το. Εἰς τί ἐκάϑισαν] νατι καϑηίσαε Χ', 21. 

“νάνι. μον καϑισαι ζ9, τού. 'νγὰ μὴ καϑησαι 75: νά; μοι ΕΘΝ, 84. 

ΑἸεχ, -«νατι μοι καϑησϑε το. καὶ Βαρὰκ ἵνα τί μοι κοίϑησαῖι Α]ά, 
εἰς τί κάϑησαι σὺ Θεοτς. 80, ἔπε σὺ, δῖαν. Μοίᾳ- καὶ Βαραη εἰς ΤῊ 

ὃ: 

᾿Εφραὶμ ἐξεῤῥίξωσεν αὐτὰς ἐν τῷ 

τιν 



ἐμοὶ χάϑησαι δῖαν. Οἰἶτορι 

᾿ σὴρ] Ασσηρ 48. 

ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 

ΚΕΦ.Υ. 
’ ΄ “9 ρο 7 ᾿ δ“, . 7 “"» 

λων εἰς διαιρέσεις Ῥουξῆν ; μεγάλοι ἐξετασμοὶ χαρδίας Γαλαάδ' ἐν τῷ “πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνα ὃ 17. 
ρ Ἁ 3 ΄ »’ ρ᾿ ΝΙΝ, 

ἐσχήνωσε" χαὶ Δὰν εἰς τί “σαροικεῖ πλοίοις ; ̓Ασὴρ ἐχάϑισεν παραλίαν ϑαλασσῶν, χαὶ ἐπὶ ὃι.- 
᾿ : » Ν 2 9 9 4 ᾿ς ς-ς 

εζόδοις αὐτῇ σκηνώσει. Ζαξουλὼν λαὸς ὠνείδισε ψυχὴν αὐτΒ εἰς ϑάνατον, χαὶ Νεφϑαλὶ ἐκὶ 
᾿ ΄ 2 ) 7 ρ. .. 2΄᾽ Ν ς Ε "- »)» Ἵ" ; χἷν ὖ Θάνα 

ὕψη ἀγρξ ἦλθον αὐτῶν. Βασιλεῖς χαρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χαν ἂχ 
3 . ἰδὲ , ες 3 », 9 2 

ἐπὶ ὕδατι Μαγεῦδῶ, δῶρον ἀργυρίου οὐχ ἔλαδον. Ἔξ ὅραγξ παρετάξαντο οἱ ἀςέρες, ἐκ τρίξων 

Εἰς τί ἐκάϑισαν--- πβὴν] ινά]ι χάϑησαιν 
ἀναμέσον τῶν μοσφαιϑμι τὸ εἰσακδειν συρισμους εἐξζειρονΐων τα διελϑειν 

εἰς τὰ τὰ Ῥεξην ΧΙ. ἰνῶ τι μοι καϑησᾶι ἀναμέσον τῶν μοσφοιϑαμ, τε 
φισάκξειν συριγμᾶς εξεγειροντων του διελϑεῖν εἰς τὰ του Ῥαδηλι ξ9 64. 

ἢς, ῥταπο καὶ Βαρακ, εἰ οὐτη Ῥεβδιν ρτο Ῥεξην, 18. ἔς, η] τὸν 

μοσφαιϑαμ, 128. ἱνατί μὴ κάϑησϑαι ἀναμεσον τῶν μοσφραιϑαμ, τῇ 
ασακουεῖν συριγμᾶς εζεγειροντων. τοῦ διελϑειν εἰς τὰ του Ῥουξιν 10. 

ἐνατι καϑισαι ἀνάμεσον των νοσφαταῖμ., τῇ εἰσάκουειν συρισμες εζεγει- 
βόντων, τοῦ διελϑειν εἰς τα Ῥεδημ 29. ἢσ, πἱῆ μοσφαιϑαμ, ι21. 
ιγατι μοι καϑῆσαι ἀναμέσον τῶν μοσφαϑαιμ τὸ εἰσάκουειν συριγμους 
ἐξεγειροντων τὰ διελϑειν εἰς τῶ Ῥουδιμ 44. ἔς, πῆ τὰ τὰ Ῥεξιν, 134. 
γώ μοι καϑησαι ἀναμέσον τῶν μοσφαϑεν, του ἀκβειν συριγμᾶς ἐξεγει- 
βόντων, τὰ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Ῥουξὴν ς4. νᾶ τι σὺ χαϑῃ ἀναμέσον 
τῶν μοσφαιϑαμ, (πιαγρ. τῶν κληρων τῶν μεταιχμι) τον εἰσάκουειν συ- 
βισμους ἐξεγειροντων τοὺ διελϑειν΄ εἰς τὰ τοῦ Ῥουδημ, «8. ἱνατί μοι 
κάϑησθε ἀναμέσον τῶν μοσφαϑαῖμ, τὸ εἰσακόειν συριγμὲς ἐξεγειρόντων 
τὰ διελϑεῖν εἰς τὰ τὰ Ῥουξήμ ΟοπηρΙ. ἐκάϑισαν)] εκαϑησαν 120, 
144. τῆς δι γομίας] των Μοσφαιϑαμ 11], γ1. ΑΙά. μοσφαιδαμ Χ. 
τῶν μοσῷϑεμ 9. τῶν μοσφαϑεια 7ς, 84. τον μοσφαϑαιμ τοό. 
τῶν μοσφαϑαιμ το8. τῶν Μοσφαϑαὶμ ΑἸεχ. μοσπαδὲμ Ατηι. 1. 
Ασα. ἘΔ. μωσϑεϑὰμ, Οεοῖρ. μοσϑεθῶμ ϑῖαν. Οἴἶτορ. μοσφα- 
ϑὲμ 8ῖαν. Μοίᾳ. διγομίας] διγωμιας τό, 131. (αῖ. Νίς.. οκῶ- 
σα!] εἰσακουειν 10, 71, 84, (ππαγρ. 8ς.) τού, το. ΑΙά. ΑΙεχ. ἀκχξβειν 
ζ9,) 75. συρισμδ] συρισμους τό, ς5, 77, ὃς, 236, 43}. ΑἸά. ΑἸεχ. 
πη. :. Απῃ. Εα. συντριμμους τό, 63. συριγμοὺυς ς9, 71, 7ςν» γ6, 
84, τού, τοΒ. συριγμξ δῖ. Νίο. συρισμὸν ϑ8ῖαν. Μοίῃ. συ- 
ρισμξ ἀγγέλων] συρισμου εξεγειροντων συρισμᾶς ποιμνίων. συριγγας 
ποιμένων. τηᾶτρ. ὃς. ἀὠγγέλων] ἐξέγειραν τῶν (ἢς) 30. ἐξεγειρον- 
τῶν 71, 78, 84) τού, τοϑ. ΑἸά. Αἰεχ. Θεογρ. διαν. ὠγελῶν Απη. 1. 
Ἄχ. Εαὰ, εἰς διαιρέσεις ῬῬουξήν;] του διελϑειν εἰς τὰ τοῦ Ῥονξην 
1Π, Χ, ζ9» τοϑ. ἔς, πῆ Ῥουξειμ, γ1, τοό. ἔς, πἰῇ Ῥαξιμ, 84. τα 
ελϑειν εἰς τὰ τὰ Ῥαξην )ς. ΑἸά, τῷ διελεῖν [εἰς] τὰ τῷ Ῥεδὴν, οὔπὶ 
διελεῖν ἴχ ομαγαῦς, τηΐποσε, ΑἸεχ. διελϑεῖν εἰς μέρος (ἰαϊυ5) Ῥουξήν 
ἀπη. τ. πῃ. ἘΔ. τρόσωπον καὶ πρόσωπον εἰς διαίρεσιν Ῥουξήν 
Οεοτρ. διελϑεῖν εἰς τὰ Ῥεβήν ϑ8ίαν. Οἴτορ. ἐξελϑεῖν εἰς διαιρέσεις 
Ῥαδίμ ϑ8ιαν. Μοΐη. . διαιρέσεις} διαρεσεις 144.. διαιρέσεις---ἶν 
τῷ ἰπ (οπι. ἴξῃ.1] διαιρέσεις καρδιας Γαλααδ εν τω τ6.ὕ Ῥεδήν] 
καρδίας 53) 8ς. 144... Ῥεξήν; μεγάλ. ἐξετασμ.} κα ς2, ς7, γό, 
77, 131,236,23}). (δἵ. Νίο.. μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας] μέγιςοι 
ἐξέτασμοι μεγαλοψυχῶν καρδίων Αὐτὴ. τ. Απη. ΕΑ. μέγιςοι ἐξέ- 
τασμοι καρδίας Θεοῖς. ἐξετασμοὶ] ἐξιχνιασμοι Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 
29, 44) ζ4, 645 715 755 84) τού, ἸΌ8, 121, 128, 134) 200. ΟΟΠ)ΡΪ. 
ΑΙὰ, ΑἸεχ, ἐξιχνασμοι ξς. ἐξηχνιαάσμοι ς8. 
ΟΧΨΙΙ. Γαλααδ) Γαδ 34. πη. 1. Αγ. Ἐά. δὲ Γαλααδ ξ9- 
ΓαΘ ῥυΐπιο ; τὰπὰ εχ οοχς, Γαδ 75. Γαλὰδ᾽ Οεοτᾳ. ἐν τῷ -τΐ- 
ραν] εἰς τὸ σερᾶν 10. ὅ. ἐσκήνωσε] κατεσκήνωσε ΧΙ, 1ς,) 18, 
19, 39, 44, 54, 64, 71, 7ς, 84, τοῦ, 121) 134, 209. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. κα αὶ ςς, 63. ἐκ ἐστεσχήνω (ἢς) ς8. ὥ ἐσκηήνωσε---ὠνεί- 
δὲσε 'π σου. [ε4.} κα]εσχηνωσε παρ᾽ αἰγιαλὸν ϑάλασσων, και ἐπὶ τας 
διαχοπῆας αὐτὰ κατεσκηνωσε Ζαθαλων λῶος ονιδίσας τοϑ. ἐσκή- 
γωσε) χαἸεσχηνωσε τα8. καὶ Δὰν---αλοίοις] καὶ δανειςί (8) 
τοαροικεῖ πλοίοις τό, Δὸν εἰς τί ) δανειςΐ ς3. εἰς τί ) ἐνῶ τι 64, 
75. ὥς, σοπ]πϑη, Ζορ. Αἰεχ. εἰς τί παροικεῖ ] ινῶτι παροικεῖς 
ΧΙ, τςν 18, 19, 29, 44, 555) 717 τοῦ, 121) 134. (ΟΠΡ], ΑἸά, ἕνα τι 
αῤοικες ζ4. ἰνατι παροικῆς ς8, 128. ἰγάτι Φαρωχῆσε 84. ες!ν 
Ῥπαροικια τῶο. εἰς τί παροικεῖ πλοίοις] σὰν ἀαῤΓΤῥα! πα παυίδως 5. 
Βα -Ηεῦδε.. αροιχεῖ} παροικεις Χ, ὃς. Ατη). τ. Δ]114ι6. Αππη. Ἐὰ, 
δίαν. κατοιχει ςό, 61. τααρῴκει ὠποδημήσει (ρεγερτίπαδῥιωγ) Οοάά, 
Ἄπῃ. ἔπε, παρῴκει ὠπεδήμησεν Οοά, Ατγτη. Ὠπας. πλοίοις] πλοιες 
18, τ28. πλιοις 19. ὥλειξδς 53. ἐν πλοίοις ης. Αγῃι. τ, Δ]11α 116 
οὔ 65. Θεογρ. δῖαν. Μοΐᾳ. α το. ἐν πολλοῖς ϑίαν, Οἴἶτορ. ᾿Α- 

ἐκαϑισεν---δὲεξόδοις αὖτ] παροικησς͵ παρ᾽ αἰγια- 
λον ϑαλασσων. χαὶ ἐπι τὰς διάχοπας αὐτα 18. τοαρωώκησεν αἰγιαλὸν 
ϑαλασσων, καὶ. εἰ ὁ τ ὩΣ διακοπας αυτὰ 29, 121. ῇς, ηἴῇ παρ᾿ αἰγια- λων, τού. ὥο, οἷ8 πᾶρ αἰγιαλόν, ΑἸά. ἐκαϑισεν---σκηνώσειἼ παρῳ- βὐῤΑ μὰ τε καὶ ἔπι διακοπας αὐτῃ σχηνωσει ΧΙ, -αὰ ρώχησεν παρ᾽ 
γ λον Ψαλασσων, καὶ ἐπι τὰς διαχοπας ἀντ κατεσκήνωσεν 1 ς,) 10, 

84. δὲ πἰῇ αἰγιαλῶν, 44. ἔς, πἰῇ παραιγιαλόν (6), ό64. ταρω- 
κῆσε παρ᾽ αιγιῶλον ϑαλασσων" ἐπι ταις διεχδολαις αντα πατεσχηνωσε 

54. τοαρωχῆσεν αἰγιᾶλον ϑαλασσων, καὶ ἐπὶ τὰς διαχοπας (πιλτᾳ, 
διεκδολ.) αὐτε σκηνωσει Ζαξελων 8, ταρωχησεν αἰγιαλὸν ϑαλασι 

σων, και ἐπὶ τὰς διακοπας αὐτὰ σκηγωσει 71. ἐχάϑισεν τταραλίαν] 
τυαρῴχησεν αἰγιαλὸν Χ. ταοαρώκησεν παρεαιγιαλὸν (Ης) 7ς. παρω- 
χησεν παρ᾿ αἰγιῶλον 128, 134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ᾧκησε παρ᾽ αἰγιαλὸν 
Αγαι. 1. Αγ. Ἐά4, ἐχάϑισεν ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς δῖλν. Οἴτορ. ὥκησεν 
ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς δῖαν. Μοίᾳ. ϑαλασσῶν) κατοικαίων ςς. 9. 
λασσαν 120. καὶ ἐπὶ διεξόδοις] ἐπὶ τας διεκδολᾶς το. ἐπὶ ταῖς 
διεκξολαις γς. καὶ ἐπὶ τας διακοπας 128, 134. ΟΟμηρ]. Αἰεχ. ὃδὶ- 
ἐξόδοις] διεξοδες τό, ςς, 120, 2Ζο9. τας διακοπας διαχύσεις τιᾶτρ, ὃς. 
αὐτθ}] αὐτῶν Ατπλ. τ, αὐτῷ ϑίαν. σκηνώσει) χατεσχῆνωσεν ης. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. σκηνώσει. Ζαδελὼν] σκηνωφει Ζαθελων Χ. κατε- 
σχηνωσε Ζαξελων. 18, 0, τοῦ, 128, 134. ΑΙά, σκηνωσει Ζαξαλων. 
20, 121) 131) 144) 237. 

ΧΥΠῚ. Ζαξελῶν] α Ηἷς. 8. Ζαξελὼν--ψυχὴν αὐτα] Ζα- 
ξελὸν λαὸς μισοψυχὸς (αμπίνπαπι, Μη υΐαπι, ςοπίθριπεηΣ) ΑΥ̓Τι. τ. ΑΥΤῚ, 
ἘΔ. Ζαῦξ. λαὸς] Ζαδ. ὁ λαὸς Θιεοτγ. λαὸς] ςς. ολαος 84. 
ὠνείδισε} ονειδισας ΧΙ, 20, 44.) 58, )ς, τού, 121, 134. Οοιηρί. ΑΙά. 
ΑΙἸεχ. ονειδιέας (ἢς) ς4. ὠνείδισας 84. αὐτ2] αὐτῷ ΑἸεχ. ϑἴδνυ. 
Νιφϑαλὶ] Νεφϑαλειμ 18, 44. 53, ς8, 131. ΑΙά. ΑἸεχ. Οαῖ. Νὶς. 
Νεφϑώλες 64. Νεφϑαλιμ 7ς, 134, τ44. 8ἴαν. Μοίᾳ. Νεξϑαλὶμ 
Ἅπη. 1. Νεπϑαλὶμ Ατηι. Ε4ά. Νεπϑαλὲμ Οεοῦρ. Νεϑαλὶμ δίαν. 
Οἴτορ. ἐπὶ ὕψη---Θαναᾶχ, ἰπ σοπῃ. [ε4.] εν Θααναχ, (πιᾶγρ,. ἐν 
Θενναχ) ς8. ὕψη] ὑψει τό, ςο, )5. υψηλα 44, 84, τού, 134. 
ὕψη ἀγρξ] ὕλη ἀγρῷ. σοπιρ. ἦλϑον] ηλϑεν 5) 336.ὉοΟ ἤἦλϑον 
αὐτῶν. Βασιλεῖς] ἡλϑὸν αὐτω βασιλεῖς Χ, τού, 124. ΑἸά. ηλϑον 
βασιλεις τς, 18, το, 54, τοβ, 128. Οὐοπιρὶ. ΑἸεχ. ηλϑὸν κατ᾽ αὐΐων 
βασιλεις γ6. ηλϑον αὐτῶν βασιλεῖς 144, 237. ἦλθον αὐτῶν. 
Βασιλεῖς πσαρετάξαντο] Ἦλϑον βασιλεῖς καὶ τταρετάξαντο Αττη. 1. 
Απῃ. Εά. Καὶ ἤλϑον αὐτῶν βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο Οεοτγ. Καὶ 
ἤλϑον εἰς αὐτὸν βασιλεῖς καὶ ππαρετάξαντο ϑίαν. Οἴἶγορ. ἄς, ηἰῇ 
Ὡρὸς αὐτὸν, 814ν. Μοίᾳ. αὐτῶν] αὐτῳ ΧΙ, ςς, τό, 84. αὶ 4464» 
75. ἄντον ς3. 

ΧΙΧ, Βασιλεῖς τραρετάξαντο] ταρετάξαντο βασιλεῖς αὐτῶν καὶ 
ἡγωνίσαντο (σά. Ατπι. ηυΐϊπημε. τσαρετάξαντο) ταραταξασϑαν 
ΧΙ. Ργαπιῖτ, καὶ ᾿ς) 18, 10, 56, 64, 64, 1ο8, 148. Οοιηρὶ. ΑΙά, 
ΑΙἸεχ. ργξ πηι. αὐτῳ 44. παρετάξ. τότε ἐπολέμησαν] καὶ ἐπολε- 
μησαν. τοτε παρεταξαντο 54. επολεμηῆσαν αὐΐοις παρεταξαν τοις ς9. 
και ἐπολέμισαν, τότε παρεταζαντο ὃς. ἐπολέμησαν] τποολεμήσαν 
1, 18, 64, 128. Χαναᾶν] γης Χανααν 44. Χανααμ ζ4. Χανα- 
ναίων Αττα. 1. Απῇ. Εά. ἐἐν Θαναῶχ] ἔνϑεν. νῶχ (Π.) 18. ἐν 
Θαιναχ, 44. ἔνϑα! ἀνῶχ ([ς) γι. Θαναῶχ) Θεναχ' 1:ς, 84. 
Θαάναχ 29, 121. Θαινὰ «4. Θαναχ τς,» 120, 23). Ατἴγπι. 1, 
Ἄσηι. 4. ὕὔδοῦρ. Θαανάκ τό. Θαναχ 9. Θενναχ ὅ4, 148. 
ΑἸεχ. σϑαινὰΐ (Πς) ᾽ς. Θαιναχ τού, 134. Τεννῶχ Οὐπιρὶ. 
ἐπὶ ὕδατι) ἐφ᾽ υδατι τό, 63. ὕδατι] ὑυδατος ΧῚ, τς, 18, 29, 30, 
445) 54η 58, 64, γ1, γξς, 84, τού, τοϑ, 120, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑἸδχ. 
τα υδατος το. Οοηνὶ. Μαγεδδὼ] Μεγεδδω τό. ΑἸεχ. Μαγίεδω 
19. Μαγεδὼ ςο, γ1, τ44. (Αι. ΝΙς. 8ίαν. Οἰἶτορ. Μαγεγεδδὼ ΑἸά. Μακεδὼν Αται. 1. Μακεύϑῳ Ατηι. Ἑά, Μαγιδὼν Οφογρ. δῶρον] 
πλεονεξιάν ΧΙ, τς, 18, 19») 39, 44) 54, «8, 64, γ1,})ς, 84, (πιαγς. 8.) τού, τοϑ, 141, 128, 134. Οὐπιρὶ. ΑἸά. Αἰδχ. τῦλῆϑος Ατπη. 1. Αὐτη. Ἐὰ. δῖαν. Μοίᾳ. χαὶ τυλῆϑος ϑ8ῖαν. Οἴτορ. ἐκ ἔλαβον] ἐγὼ οὐκ ἔλαδον Απη. - Ἀπ. ΕΔ. ἔλαβξον] ἐλαδεν 18, 30, 120, 1428. 

ΧΧ. Ἐξ ἐρανῃ} ἐκ τὰ ἄρανΒ τ8, 44, ς4) ς8, ό4, ᾽ς, 84, τοῦ, 108, τ28, 134. (ὐταρὶ. ΑἸεχ, ἐξ ἐρανῶν Αγπι. τ. πῃ. Ἐά. Ἐξ πραγ Σισάρα} ἐκ τὰ βρᾶνε ἐπολέμησαν οἱ ἀρέρες" ἐκ τῆς σαρα- ταξεως αντῶν ἐπολεμησαν μέϊα Σισαρα τξ. παρετάξαντο 19] επο- λεμηδησαν 1Π]1, τὸ, 44, ς4, 58, ς9, 84, τού, τοβ. Οοπρὶ. παρε» ταζαν Χ, ΧῚ, 29, 121. εἐπολεμήσαν 64. ὥς, ἴῃ ομαγαά!. ταὶ, ΑἸεχ. εἐπολεμηϑισαν )ς, ἐπολεήϑησαν (4ς) 134. οἱ ἀςέρες] α οἱ 
29) 54, ς8, γς, 121. Αἴοχ. Ατπτη. 1. Αγῃ. Εὰ. ἐχ τρίξων ΕΝ τῆς 
τάξεως ΧΙ, 18, το, 29, 30, ὅ4, γ1, 82, (πιᾶτρ. 8ς.) τοϑ, 12:1, 128, (οτορὶ. ΔΙΑ. ΑΙεχ. ἐκ τῶν ταξεων 44, ς4, ἢς, 84) τού, 134. εκ τῶν 
τριδων 56, 62. καὶ τῶν ταξεων 49. ἐχ τάξεως ϑἷδυ. ἔχ τρίδων 

18. 

10. 

20. 



ΚΡΙΊΙ 
ΚΕΦ. Υ. 

241. αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα. Χειμάῤῥες Κισῶν ἐξέσυρεν αὐτὰς, χειμάῤῥους ἀρχαίων, 

ΤΑ Ϊ.. 
ι 

᾿ ρ ’΄ ϑ ΄ Ἰ 

χειμάῤῥες Κισῶν' χαταπατήσει αὐτὸν ψυχή με δυνατή, Ὅτε ἐνεποδίσϑησαν πτέρναι ἵχπου, 
““ ςς ἰφν φ- ΄ “ 

σπϑδὴ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτ Καταρᾶανσαι Μηρὼζ, εἶπεν ἄγ[ελος Κυρίου, Καταρᾶσϑε" ἐπικα- 
ρΦ ς ζω ΕΝ Ὡ 2 Μ ς ον τάρατος “τᾶς ὁ χατοιχῶν αὐτὴν, ὅτι οὐχ ἤλθοσαν εἰς βοήϑεϊαν Κυρίε, εἰς βοήϑειαν ἐν δυνατοῖς. 

Εὐλογησείη ἐν γυναιξὶν ᾿Ιαὴλ γυνὴ Χαξδὲρ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυγαιχῶν ἐν σχηναῖς εὐλογηθείη. 

αὐτῶν] ἐξ ἑκώρης ἐκ τάξεως ΑΥπι. τ. Α΄. Ἐὰ, ἐκ τρίξων---καΐα- 
“ατήσει ἴῃ ΘΟΠ1. ἴ64.] ἐκ τῆς ταξεως αὐτῶν ἐξεδαλεν αὐτας χεμαάρρες 
Καυσωνὼν χειμάρρους Κισσων καταπατήσει Ξ8β᾿ι αὐτῶν] αὐτῷ 7ζ. 
ΑΙά. παρετάξαντο 29} ἐπολεμήσαν 18, το, 44) 54» 04» 75, 84: 
τού, τοϑ, τ28, 124. (πιρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. Αττῃ. :. ΑἌση. Εά. μετὰ 

Σισάρα] τῷ Σισάρα Οεοῖρ. Σισάρα] Ἰσραηλ 111. Ισαρα 19. 
Σισαρρᾶ ζ0. ᾿ . 

ΧΧΊ. Χειμάῤῥες 15] χειμάρρου γ1. ἐκ χειμάῤῥου Θεοτα. ἐν 
«χειλάῤῥῳ 8ϊν. Οἴἶτορ. Χειμάῤῥες---ὀδρχαίων] α αὐτὴ ἱπιοιτηθά. 

53. Χειμάῤῥες Κισῶν ἐξέσυρεν] ἐκ χειμαρα Κισσων ἐξεσυρισεν 120. 
Κισῶν 19] Κισσων 44. Θεοῦρ. Κεισων 131. Κισον Ατγ]. 1. Αττη. 
Ἑά. Κισσὼ ὅ8ιαν. Οἴἶτορ. Κισῶν 15] Κεισων τό, 20, 64) 121, 
209. ΑΙεχ. Κισσων 63, ς9, 134. Οοπιρὶ. ΑΙά, ᾿“ἐξέσυρεν] ἐξεξα- 
λὲν ΧΙ, τς) 18, 29, 44. ζ4,) 6... 71, 7. 84) τού, τοϑ, 1217) 128, 134. 

Οὐοαιρί. ΑἸα. Αἰεχ. εξευρεν τό, ς2, ς7,. 76, 77» 131). 23. χεί- 
μάῤῥες ἀρχαίων] κα ς6. κα ἀαρχαιων 63. ἰονγεη: Οπήάμπεα Ψυῖσ, ἴογ- 

τεας Καάωπιῖνι Β10]. ΒοΠεπη. δίσαοκ.Ό χειμαρ. ἀρχ. χειμάρ. Κισῶν) 

λ44.- ἀρχαίων) Καδησειμ 111. καδημειν Χ, ΧΙ. ΑΙά, καδημιμν 
15) 64) 71) 128. ΟΟπΊρ!. καδημιν 18, 84, τού, 134. καδημειμν 10» 
1τοϑ. ΑΙεχ. καδηνειν 29, 121. συνεψησμεένων 45» ξ9. συνεψῆσμενων 
783. ἀρχέων 144. καδισὶμ Αττη. 1. καδεσὶμ, Αττη. ἘΔ. κεδεμὶμ 
Οεοῖρ. καδιμὶν δίαν. χειμάῤρῥες 39] χιμαρρᾶς 134. χει- 
μάῤῥες Κισῶν] χειμάῤῥος Κισὸν Απῃ. 1. ἐν χειμάῤῥῳ Κισσὸν ϑῖαν. 

᾿ Οὔἶτορ. καταπατήσει] ργεοπηῖτῖ. καὶ Θεοτρ. αὐτὸν} αὐτὲς 1 ζ) 
18, 19, 54») 9, 64, 7», 84» τού, 1οϑβ, 128, 134. (οπιρὶ. Ατη. 1. 

Ἄζηι. Εἀά. αὐτὴν 120. αὐτὸν ψυχή με δυνατή] αὐτὰς ὁ πᾶς μᾶ. 
κῶν ἐνισχυει ὁμᾶλιει αὐτες ἡ πῆερνα με Ψυχὴ με δυνατὴ ς8. δυνα- 
γἡ] -᾿ καὶ ομαλιει αὐτὰς ἡ τῆερνα μα ς4. -ἰ- εαάεπι, μἰΠ ομιλιει, 59. 
δυνατει 7... κ Αγπι. 1. Απη. ΕἘά. ἡ δυνατή Οεογρ. 

ΧΧΠ. Ὅτε] τοτε 11,16, 19, 30, 52, 53» 54γ 56, ς7, 63, γό, 77» 
8, τοϑ, 120, 128, 1319 1445) 2009 236, 237. ΟΟτηρὶ. Αἰεχ. (δι. Νῖς, 

Οεοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ.Ύ. Ὅτε ἐνεποδίσϑησαν] τ]έρνα με ἐδυναμώϑη 
ἰσχύϊ. ὅτε ἐνευροκοπήϑησαν Απῃ. 1. Απῃ. ἙάΦ. Ὅτε ἐνεποδίσϑη- 
σαν---ἰσχυροὶ αὐτῷ} τότε ἐνευροκοπηϑησαν Φῆερναι ὑππὼν καὶ ὁμάλιες 
αὐῇες ἡ τῆερνα μὰ τας νϑρεις ἐκράσεως αὐτῶν Χ, 20, 121. Αἰά, ἔς, 
πἷῇ ἐκ γάσεως, ΧΙ. ἔς, πἰῆ αὐτὰ Ρτὸ αὐτες» 71. τότε ἐνευροχοπη )η- 

σαν πτερνᾶι ἵππων, καὶ ὁμάλιει αὐτὰς ἡ τῆερνα μου" τας υξρεις ἐχγα- 
σεως αὐτῶν μαδαρων δυναζων αὐτῷ τς. ὥς, πῆ ἐχγάσεων, 64. καὶ 
ὁμαλιει αὐτες ἢ τΐερνα μου τοτε ἐνευροκοπήϑησαν τῆερναι ἱππὼν ἀμα- 
ϑαρωσ δυνατων ἀντὰ (ἐπὶ ὑξρει εὐϑυνοντος ξεβνα ἐχςασεως αὐτὰ 44) 

124. ὥς; πῇ αμαραδωϑ, το6. τοτε ἐνευροκοπηϑησαν τῇερναι ἱππον 
τι ἐπι. υψει εὐϑυνοντα τὰς τΐῇερνας ἐχφασεως αὐτῇ ς8. καὶ ομάλιει αγας 

ἡ τῇερνα μα, τοτε ἀπεκοπησαν τστερναι ἱππε ἀμαδαρωϑ, δυνατων ἀὐτ᾽ 
(ολύεπι, υδρη, εὐϑυνονῖος ἐργα ἐκεασεως αὐτὰ 75. τότε ἐνευροκοπηϑη- 
σὰν πῆερναι ἵππου" σπεδὴ ἐσπευσαν ἰσλχυροι αὐτα 82. ᾿ὁμαλιει αὐτοὺς 
ἡὶ στερνὰ μου, οτε ἐνευροχοπηϑησαν Ὥλερναι ἡππὼν αἰκαραδωϑ;,, δυνατων 
ἄντα ἐπὶ υξρει εὐϑυνοντος φερνα ἐκ σαάσεως αὐτε 84. ἐνεποδισϑησαν] 
ἀπεκοπησαν 19. 54. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ΟΘεοσρ. 5ϊδν. ενεποδιςησαν «(υἱ 

νἱἀεῖυγ) 63. ἀνεχοπῆσαν 108. ενευροχοπηϑησαν 128. ἵππου) 

ἱππὼν 10, 5» 108, 128. (ΟΟΡ]. Οεογρ. δῖαν. απὸ 'ππε ςο. ἵπχων 

μαδδαρὼν Αἴτη. 1. ἵππων μαδδαρῶϑ᾽ Ατπι. Ἑά. σπεδῃ ἔσπευσαν) 
χαι ὁμάλει ἀντοὺς ἡ πῆερνα μδ τας νξρεις αὐτῶν τηαγς. 8ς.. σπεδῇ 

ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτῷ} Αμμαδαρωϑ δυνατῶν ἀντε {Π]. αμαδαρωδ 
δυναςων αὐτῇ το, τοϑ. ἔς, ηἴῇ μαδαρώϑ, Ὁ οπρὶ. αμαδαρων δυνα- 
τῶν αὐτου επτι υδρει εὐϑυνοντος σερνα! ἐχζασεως αὖτ -ζ4.- Αμαδαρωϑ 

δυνατων αὐτα ἐπι υδριν εὐϑυνοντος σερνα ἐχγασίως αὐτῇ ζ9. καὶ ομα- 
λιεὶ αὐτοὺς ἡ στερνὰ μὲ τὰς υθρεις ἐκςώσεων αὐτῶν, μαραδωϑ' δυναςων 
᾿αὐων τ28, Μαϑαρὼϑ᾽ δυνατῶν αὐτὰ ΑἸεχ. "καὶ ὁμαλιξσι υἹέρναι μα 
τὰς ὑξρεις ἐχγάσεως αὐτῶν Αττῃ. 1.. Αἴἴῃ. Εἀ. καὶ ὀμαλιξσι τέρναι: 

“τῶς ὕδρεις ἰσχχυρῶν αὐτῶν Οεογρ. ἔσπευσαν] ἐσπόδασαν 63. επὶ- 

σαν 144. ἰσχυροὶ] οι ἐισχυροι 63. . Ἂ 
᾿ ΧΧΠῚ, Καταρᾶσϑαι] καταράσαιαι Π]. καταράσϑὲ (0). ς6. 

᾿καϊαρασασϑαι ς7, 82. καχαρᾶσϑε. Οοὐταρὶ. Αἰοχ. Ατηῖ. χ. ἄγῃ Ἐῤ. 
Οὐεοτρ. ϑ8[δλν. Καταράαϑαι Μηρὼζ] ιδοιεν ἀρὰς, ιδοιεν οδυνας 
“κατοικεῦες αὐτὴν. υπερηφανες. υξριξας ἀρᾶτε, ὡπολεσατε" χάταραν- 
σασϑε Μαζωρ ς4,.505) 134. ἔς, ηἰᾶ Μαζων, 84. καταρασασϑε 

Μαφηρωθ τς. εἰδοισαν οδυνας εἰδοισαν αρας. ἀμα λαὼν δυναξὼν αυ- 
τὰ καταράσει καΐαρασϑε Μακρζωρ ς8. ιδοιεν ἀρᾶς, ιδοιεν οδυνας, 
κατοικδιῖες αντὴν νπεριφανες νθριςας, ἄρατε, ἀπολεσατε, καταρασα- 
σϑαι Μαζωρ. 75. καταρασϑε Μαρωξ γ6. ιδοιεν αρας-" ιδοιεν αὐτας" 
ἐδοιεν οδυνας χατοικεαύϊες αὐτὴν" ὑπερηφανες υδριγας" ἀρατε ἀπολεσαΐε" 
καταρασασθε Μαζωρ το6. καταρασϑὲ Μαζωρ 128. Καταρᾶσθαι 
Μηρωζ---αὐτὴν] καταρασασϑαι Μαρωζ- εἶπεν ο αγίελος Κύριε, κα]α- 
ρᾶσει καταρασασϑε τὰς ενοικδιας αὐτοῖς ΧΙ. καταρασϑὲ Μαζωρ 
είπεν ο αγίελος Κυριβ" κατάρασει καταρασϑε τες ἐνοικεϑίας αὐτὴν τς, 
64. ἔς, υἱῇ καταρασϑαι ρτὸ καΐαρασϑε υπόφυς, 18. ὥς, ηἸῇ καῖα- 
ράσασϑε, Αἰά, καταρασϑαι Μαλωρ εἰπὲν ἄγγελος Κυρικ καταρασες 

καϊαρασασϑε τας ἐνοιχες αὐτῆς 19. καταρασασϑαι Μαζωρ, εἶπεν 
αγίελος Κυριε, κατάρασει καταρασασϑαι τοὺς ἐνοιχεντας ἀντὴν 20, 
121. ἄρατε ἀπολεσατε καϊαρασασδε Μαζωρ εἰπεν ο αγίελος Κυριου 
44. καταράασασϑε Μαρως, εἶπεν ο αγίελυς Κυριε' καταράσει κατα- 
ράσϑε τὲς κατοικεῆας αὐτὴν 71. Μηρὼζ] Μαρωξ Χ, τό, 30, ς3» 
ξἢ» 131) 236, 237. Οαῖ. Νὶς. Μαζωρ 77, ὃς. 2οο. Αἰεκ. Τβεοίο- 
τεῖ. Ὁ. 12. ἴπ Ἰυά. Θεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. Μαρωρ τοϑ, Μαρώζον 144. 

Μερὼξζ Οοταρ!, Μαρὼλ Αττι. 1. Δπῇ. Εὰ4. Μαφὸρ ϑίαν. Οἴἶτορ. 
εἶπεν ἄγίελος Κυρίου] « Χ. εἶπεν ὁ ἄγχίαλος τῷ Κυρίε Θεοῖς. καὶ 
εἶπεν ἅγίελος 5ῖαν. Οἷἶτορ. ἄγίελος] ο γίελος ς, ς8, 7.) 77» 84, 
τού, 128, 134. 209, 2106, 237. (πυρὶ. ΑἸεχ. (αῖ. ΝΙς. Κατα- 

ρᾶσϑε] καΐαρασει καταρασϑαι Χ, καταρασϑαι τό, ς3, 111. (δ, 
Νῖς. καΐχρασει καταρασασϑὲ ξ4,) ς8,9 84, τοῦ, χ28, 134. Οοῃιρί. 
ΑΙεχ. καταάρασει καϊαρασασϑαι )ς. καταρασασϑαι 82. καΐαρα- 
σει καΐαρασϑε τοϑ. δῖαν. κααρώμενοι καταρᾶσϑε Ατηι. 1. Αγηι. Εά, 
ἐπικατάρατος---αὐτὴν] ἐνοικιντας αὐτὴν Χ, τας ενοικᾶντας αὐτὴν 54) 
59, τού, 128, 134. τοὺς ενοικεΐας αὐτὴν ὑπερηφανες υδριςας ἀρατε 
ἀπολεέσατε ς8. τες ενοιχεντας ἐν αὐτὴ ςζ. τῆς κατοικντας αὐτὴν 
84. τες εν οἰκοις αὐΐης τοΒ. τὲς ἐνοίκες αὐτῆς (Οοπιρὶ. ΑΙοχ. κατο 
οἰκὸς αὐτῆς Αττη. 1. Αττη. Ἐκ. τὰς κατοικένας ἐν αὐτῇ δῖαν. πᾶς 

λὸ κατοικ.] κο τό, ς7, 77, 89) 131) 144, 209, 226. Οδῖ. Νίς, ας 
53. Οεοῖρ. αὐτὴν] ἐν αὐτῇ ς6. Οεοῖρ. επ᾽ αὐτὴν 82. οὐκ 
ἤλθοσαν] κι ηλϑὸν 63. ἐκ ἤλθοσαν--δυνατοῖς} εκ ηλϑὲν βοηϑος 

Κυριος τοῖς μαχηταις Χ. ἤλθοσαν εἰς] ηλϑὲν εἰς τὴν ΧΙ, 29) 121. 

ΑΙά4. ηλϑον εἰς τὴν 15) 18, 10) 44) 54), 58) 59) 64, 715) 78» 84) τού, 
1οϑ, 134. Οὐτρ]. ηλϑὲεν εἰς τό, ς3, ξ7) 76, 77, 85) 131) 144) 236, 
237. πλόον εἰς 2.8, 2οο. (Αἴ. Νίς. εἰς βοήϑειαν Κυρίε] βοήθεια 
Κυρίου Ατπη. 1. βοοήϑειαν 19] βοηϑιαν γς. τὴν βοήϑειαν ΑἸεχ. 
Κυρίου] Κυριος το, 108. Οομρὶ. εἰς βοήϑειαν ἐν δυνατοῖς] βοηϑος 
Κύριος ἐν μαχηϊαις ΧΙ, 20, 715 (πιάγρ. 8 ς.} 121, ΑΙά. ὥς, π!ἢ] βοῆϑος 
ἡμῶν, 58... βοηϑος ἡμῶν Κυριος ἐν μαχῆταις δυνατος τς 18, το, 64, 

1οϑ, 128. Οοπιρί. ἢς, πη δυνατοῖς, ΑἸοχ. Κύριος βοηϑὸος ἡμῶν, Κυ- 
φιος ἐν μαχηταις δυναῖος 445), 4, 73. τού, 134... ἧς, πῇ μαχειταις, 
84. Κύριος Κυριος βοηϑος ἡμῶν ἐν μαχίταις δυνατος το. βοήϑειω 
Κυρίου ἐν μέσῳ δυνατῶν Ατπη. τ. βοηϑὺς Κύριος ἐν μέσῳ μαχητῶν 
δυνατῶν Ατηι. Εὰ, καὶ εἰς βοήϑειαν Κυρίᾳς ἐν δυνατοῖς Οεοτρ. εἰς 
βοήϑειαν Κυρία ἐν δυνατοῖς ϑίαν. Οἰἶτος. 86, οὐπὶ Κυρίᾳ υποῖβ ἰη- 
οἰμίο, δἰαν. Μοίᾳ. 
ι ΧΧΙΝ. Εὐλογηθείη] εὐλογημένη τς) 18, 64. εὐυγιϑῦει, ΟΠ ὁ 
ἴαρτα εὖ, )ς. ϑεὸς εὐλογηθείη Ατηι. 1. ἐν γυναιξὶν) εκ γυναικὼν 
ΧΙ, 19, 29») 44) 54ν 715. 7.5 8459 τού, τοϑ, 12:1, 134. Οομηρὶ. ΑΙά. 

Αἴοχ. Οεοῦσ. απὸ γυναικῶν Απῇ. τ. Απὴ. Ἑά.. Ἰαὴλ] Ἰηλ 

ΜΠ. ΑΙά4. 8ιαν, Οἴτορ. "αῆλ (Π0) γς. α Απππ. τ. Ἰαὲδλ Θεοῖς. 
γυνὴ] ἡ γυνὴ (0. Χαξδὲρ] Χαλεδ ΠῚ... Λαξερ (οοιτ. ουπὶ χ' 
«ἄαρτα [ἴπ. πιδινὶ τες.} 131. Κιναίε} Κειναιε 16, 131) 144. Αἴεχ. 
'Κινναὶς 18. Κενναιςξ ξρ. Κιενξου Οεοῖρ.. πὸ] ἐν 5. . πὸ 
υναιχῶν} τα γυναικὼν ζ4) 71, 84. 106, 134. απὸ γυναιχῶν ἐν 
“σκηγαῖς εὐλογηθείη) ἐχ γυναι χων εὐλογήσει ὴ ἐν σκηνῇ ΧΙ. εκ γυναικὼν 

ἐν σκηνῃ εὐλογημενη 15, 64. εκ γυναιχὼν εν σκηνὴ εὐλογηση 18, 10, 

429, [08, 121, 128. Οοπιρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. α 44. εκ ϑευτερξ ἐν. ἐπαίνω. 
«εὐλογημένη ἐκ γυγμικων ἐν σχήναις Ιαηλ 58. εὐλογηθήσεται ἀπὸ 
“γυναικῶν ἐν σκηνῇ αὐτῆς Ατπι, 1. Αττη. Ε4. καὶ εὐλογηθείη ἀπὸ 
γυναικῶν ἐν σχηναῖς. Θοοτς. ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη} εὐλογηϑειη ἐν 
ἰσκηῃ Χ; εὐλογηθῳη 25} -Ἐ ἐν ἐπαίνῳ 54. τ ἐκ δευτέρου ὦ 

-ἐπαιγῷ ς9, 84) τού, 134. ᾿ὐγιϑιει (ουπὶ 9 ΤΌΡΓΑ εὐ). ἐν ἐπαφνῳ 25. 
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ἐ Αἴ. 1. Αὔπὰ Ἐά, 

ΚΡΙΤΑΤΙΙ. 
ΚΕΦ.γ͵ ' ΄ »:2 αι ο ὸΡΌὋὉὃὉ ἐαυλος κοι λα ἔδωκεν ἐν λεχάνῃ" ὑπερεχόντων πΘΟσΉνΕγ ΧΕ βὄτυρον. Χειρα αὐτῆς ΑΡΙΓΈΡΟΝ 2ς. γ6. 

ἐν ὐμ ον γε τ  Σ  Δ ὕν ὶ ἐσφυροχόπησεν Σισάρα. διή εἰς πτάσσαλον ἐξέτεινς, καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφυραν χοπιώντων, Χαὶ ἐσφυροχοπὴ ΟΡ Ύ, ΟἸῊΝ 
Ζ 39 Ὁ δ , ' δ διό ἰδὲ 

λωσεν χεφαλὴν αὐτῇ χαὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν χρόταφον αὐτξ. Ἄὐδμεῦ “ τῶν ποδῶν ἜΡΕΕ ὠρότα 
᾿ ἐ ΡΞ ρὋ 2 "Ὁ : 

χυλίσϑη" ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήϑη ἀναμέσον τῶν ποδὼν αὑτῆς, χατακλλιν εὶς Ἔπεσεν, χαϑὼς Σατελλι ἢ 
»᾿ ᾽’ 4 φ » ρ᾿ [ 

ἐχεῖ ἔπεσεν ἐξοδευϑείς. Διὰ τῆς ϑυρίδος “παρέχυψεν μήτηρ Σισάρα ἐχτὸς τὰ τοξιχβ, Διότι 

ΧΧΥ, ἥτησεν] - αὐτὴν καὶ τῷ) 18, 44. ς8, 64, 84, τού, τοβ, 

128, 134. Οοπρὶ. ΑΙ. ΑΙοχ. Οεοτς. Ἕ αὐτῇ καὶ 54. ἼΤΙσΕν αὖ- 
τὴν χαι ςβ. ητισὲν αὐτῇ 75. αὐτὴν ἤτησε καὶ ΟἸΥΓΟΙΈ, τοηι, νἱ. Ρ. 
414. “Ἐσταρ' αὐτῇ, καὶ δ[αν. ψάλα] γαλαὰδ ΧΙ. και γαλα 

)ς. σάλα ἔδωκεν] καὶ ἴδωκε γάλα Ατηι. :. Αττι. Εά. ἔδωχεν 
αὐτῷ γάλα 8ϊν. ἔδωκεν} -- αὐτῳ τς, 18, 44) 54) ς8, 49, 64. γ5, 
84, τοό, τοϑ, 128, 134. Οοηρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. Οδογᾷ. ἐν λεκάνῃ] 
ἐν λακανη. 111. ἐλκάνη (ῆς) 44. εν ἐδχιάτοις ς4γ ξ9, 75. εν ἐσχαΐω 

8. ἐλεκάνη (Πς) τοό. ἐν φιάλῃ Θεοῖς. ἐν λεκάνῃ (ποτηρίῳ) ϑίαν, 

λεκάνῃ] λεκᾶνι τ6. λακανὴ (σοτγ. 80 8], πϑὴμ ἴῃ λεκάνη ς ς.} 1.44. 
ὑπερεχόντων δυναςων Χ, ΧΕ, 29, 44, 719) 84) τού, 121) 124. ΑἸά. 

ἐἰσχχυρὼν τῷ) 18, 64, τοϑ, 128. (ογρρί. ΑἸεχ. 

υπερεκχεοντων τό;.ς7, τ2ο, 436, 23). (ἴ. Νίο. ἰσχυρὸν 10. ὑπὲρ 

ἐκχεόντων 30, 53, 76,77. 82, 85) 144- μεγισαγνων ς4γ) 595) 75. ὑπτερ- 
ἐχχνοντὼν ςς. δυνατω ς8. εἐχχεοντῶν 131. υπεριχχυνοντων 200. 
ταροσήνεγκε] τοροηνεγχε 1ό, ς7, ς8, γό, 77, ὃς; 536, 237. (δι. Νὶς. 
τροσηγῖισε 10, ς4γ) 78γ τοϑ. (ΟὨρὶ. ΑΙεχ. βθέτυρον] -- βοων ς8, 
βατηρον τού. Ι 

ΧΧΥΙ. Χέρα) ΤῊ χεῖρα 18, 128. χείρα τὴν ζ0. Χεῖρα αὖ- 

τῆς--κ’καὶ δεξιὰν] ἔκστασιν γρῖϊκε Μερμως τὴ χειρὶ αὐΐης. τῶ πασσαλω 
ἐξέτεινε και δεξιαν 8, Χεῖρω αὐτῆς ἀριςερὰν] τὴν χείρω αὐτῆς το, 
τοῦ. (Το ΡΪ. τὴν χερα αὐτῆς τὴν ἀριξερᾶν 44, 545 64) 75. 84, τού, 
114. ΑἸά. ΑΙεχ. χεῖρα ἀριςερὼν αὐτῆς Οεοτρ. αὐτης} αὐτῆς 
Απῃ. 1. ΑΥπι. Ἐα, δίαν. Οἴτος. εἰς πάσσαλον ἐξέτεινε] ἐξετεινεν 
εἰς τασσαλον ϑερμὼως 54) 59. ὥς, εἰἢ ϑερμος, )ς. ἐξέτεινεν εἰς τὸν 
πάσσαλον Αππ. 1. πῃ. Εά4, ῆς, ἀδίχιε τον, Θδογρ. ἐξέτεινε] 
Ἔ ϑέρμως 44. 84) τού, 134.- καὶ δεξιῶν--- αὐτῷ υἱκ.] τὴν δεξιαν τα 
ἕἰς τελος αἰχρειωσᾶς εἰς ἀποτομὰς καϊακοπων" καὶ ἀπέτεμεν Σισαρᾶ 
απετριζεν τὴν κεφαλὴν αὐε καὶ συνεϑλασεν ἥδην γναϑὸον αὐ τς. ἔς, 
οὔτι καὶ ΡγΩ ΠΗ, 64. καὶ τὴν δεξιαν τὰ εἰς τελοὸς ἀχρειωσαι. εἰς 
ἀποτομας κα]ακοπίων. καὶ συνέελεσε Σισαρα. ἀπετριψε κεφαλὴν αὐτὰ 
και συνεϑύλασε τὴν γναϑον αὐα τ8. καὶ τὴν δεξιαν αὐΐης εἰς ἀποτομᾶς 
και τῇ Στὸ αν τὸν κροταῷον αὐΐᾳ καὶ συνεϑλασε τὴν κεφαλὴν «" 

-.“«. ---.- 

Σισάρα. διήλασε κρόταφον αὐτῷ, διήλασε κεφαλὴν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν: 
δεξιὰν αὐτῆς] διξιὼν αὐτῆς 

Αὐτη. τ. Αγ). Εα. ύξογρ. ϑ8]αν. εἰς σφύραν---κρόταφον αὐτ8} τοῦ 
εἰς τελος ἀχρειωσῶι καὶ συνετέλεσεν Σισαρα. διηλασεν κροταφον αυτϑ, 
διηλασε κεφαλὴν ἀντ, χαὶι εἐπαταξεν Χ, 209 ἴ21. ῆς, πἰῇ ἀχρίωσαι, 
ΧΙ. ὥς, ἢ διειλασε δἷ5, 58. εἰς ᾿απότομας κατακοπίων. καὶ ἀπε- 
'φέμε Σισαρα. ἀπετρίψε τὴν -χεφαληὴν αὐα καὶ φυνεϑλασε. χαι διηλωσε 
τον γναϑὸν αὐτῷ 10. εἰς αποτομας κατακοποῦῖος εἰς τελὸς αὐγρειωσάι 
'καὶ τὴ σφυρὰ διήλασε τὸν. κροτῶφον αὐτο και συνεδλασε, τὴν μεφαλῆν 
φυτὰ Χαὶ συνέτελευσεν τὸν Σισαρρα 59. εἷς σ΄ φύραν. κοπιώντων} τοῦ 
φις τελὲς αχρείωσαι 2ο. τς ἑἰς τέλος ακχρεώσαι 71. ΔΥη. Σ. Ἄσια. 
ἘΔ. ἣπ πιαϊϊσιηι (ξεαπεδιπε ϑγγυ. Βατ- Ἐδῦσ ὦ σφύραν] σφαιραν" κά. 

' σφύραν κοπιώντων αποτομᾶς καϊακοκων, τοὺ εἰς Τέλος αἀχριωδᾶϊ γ4. 
κοπιώντων} τοῦ εἰς τελος αἰχρείωσαι τηᾶγρ, ὃς. κοπιούΐων 121) 144. καὶ ἐσφυροκόπησεν---ἐξοδευϑείς. ἴῃ σοην, {ῈΠ.] και την χεῖρα αυτῆς' δ᾽η. λᾶσε τὸν χροταφον αὐτα, καὶ συνεϑλασε τὴν χέφαλιν αὐῇξ, καὶ συνετε. 
λεσεν τὸν Σισαρα, συγκάψας ἔπεσε, ἐν ὦ “χάμψεν. ἐχες ἔπεσεν, ἔταλε. πορησε καϑως ἐσχιρτισὲν ταλεποῤος: γς, χαὶ ἐσφυροκόπησεν Σισά- 
εα] καὶ σνγετέλεσε Τὸν. Σισάρα ̓ Ἄγπι, χ, Ἄχῳ, Ἐά, ϑ[αυ. ἐσφυρο- 

128. φνοίῥεχὶ ϑγυ. Βδι- Ηςθυ. 
διεκυλῆεν ἡ μητηρ Σισαρα δια τῆς 

Ὥς, π|6΄ διοτι ῥτὸ διατι, 29, 121. 

κόπησεν} ἐσφυροκοπισε τό, 121. ἐσφαιροκοπησε ς4, συνετέλεσε 71. 
ἐσφυροκόπη ἐνὃς. διήλωσεν 1} διηλασς τό, 77, 131, 436. Οἷϊ. Νῖς. 
καϑείλωσεν ςς. χαϑήλωσεν Ιᾶ.0.. διήλωσεν τ --ἰπάταξεν] ρεγίονα. 
οἱ φαρμέ εὐμα, εἰ βεγενῖε ΑἸ. εονεπεέκα!! φαρμὲ εἶνε εἰ οονίγ οἱ ἐμ 
ϑγτ. Βατ- εῦγ, διήλωσιν τ᾽ - κρόταφον αὐτῇ} διηλωσεν κροταφον 
αὐτὰ, διηλωσεν κεφαλὴν αὐτου καὶ ἐπαταῖζεν 30, )γ1. διηλᾶσε κότρα- 
φον ((ς) αὖτε, διηλασε κεφαλὴν αντα καὶ ἐπαΐαξεν «6. διηλασεν κροο 
τάφον ἄυτα διηλᾶσεν χεφαλην αὐῇα 63. καὶ διήλασεν εἰς τὸν κρόταφον 
αὐτῷ, καὶ διήλασεν ὃ σάσσαλος εἰς κεφαλὴν αὐτὰ καὶ ἐξωλόϑρευσὴ 
Απη. 1. Ασῃ). ἘΔ. καὶ ἐπάταξε καὶ διήλωσε τὸν χρόταφον αὐτῇ καὶ 
διήλασε τὴν κεφαλὴν αὐτῷ Οεοῖρ. καὶ διήλωσε κεφαλὴν αὐτῇ καὶ 
διήλασε κρόταφον αὐτῷ καὶ ἀπέκτεινε ϑῖαν. Οἴτορ. διήλασε κεφαλὴν 
αὐτὰ καὶ ἐπάταξε, διήλωσε κρόταφον αὐτὲ δῖλν. Μοίᾳ, διήλωσεν 2} 
καὶ διηλασε 77. 

ΧΧΝῚΙ. ᾿Αναμέσον---ἰξοδευϑείς.} ἀναμέσον τῶν ποδὼν αὐΐης σνγ- 
καψας ἔπεσεν ἔχει. ἐπεσὲν ταλαιπωρος. τς) 18, 148. ἔς, πἰΗ συγο 
καμψας, 64. ἄἀναμεσον των τροδὼν αὐτῆς ἐσχιρτησε συγκαψας ἔπεσε 
και αφυπνωῶσεν ἐν μέσῳ τῶν σχέλων αὐτῆς. εχδι ξῆζεσὲν ἐετωλαιπωρησε 
καϑῶς ἐσχιρτήσε ταλαιπώρος 44. ἀναμέσον τῶν τοϑων αὐτης ᾿ἐσχιρ- 
τῆσε. ᾿συγκαμψας ἔπεσεν ἐν ᾧ ἐχαμψεν ἔκϑιὶ ἔπεσεν, ἐταλαιπώρησε, 
κοαύως ἐσκχιρτήσε ταλανπωρος (4. ανῶμεσον τῶν ποδων αὐτὴν βα. 
θύνϑεις ἔπεσε κα! ἀφυπνωσεν ἀναμεσον των σχέλων αὐτῆς, ἕν ὡ εχαμι.- 
Ψψεν καϑως κατεκλιϑὴ ἔχεὶ ἔπεσεν ταλαίπωρος. ς8. ἀγαμεσον Τῶν 
Ἰοδὼν αὐΐης ἐσκιρτησας συγκαψας επεσεν, 
σεν ἐταλαπώρησε καϑὼς ἐσχιρτησε ταλαίπωρος (9. ἀνάμεσον τῶν 
τοοδὼν αὐΐης. κατακλισϑεις ἔπεσεν καϑως κατεχλισϑη. εχϑὶ ἔπεσεν 
εξοδευϑεις 63. ανομμεσον τῶν πσοδὼν αὐτῆς συγκυψας ἐπεσεν, ἐχοιμκηθη 
μεταξυ ποδὼν αὐτῆς, τκαμψεν ἔπεσεν, ἐν ῳ ἐχάμψεν ἐκρι ἔπεσε ταλαι- 
πωρος τοϑ. ἔς, πἰῆ ταλαιπώρως, Οὐοπιρ!. ἀναμέσον τῶν τσοδὼν ανο 
τῆς ἐσχίρτήσε συγκαψας" ἔπεσε καὶ ἀφυπνωσεν ἐν μεσὼ τῶν σχέλων 
ἀντὴς" ἐν ᾧ ἔχάμψε χαϑὼς καλεκλεισϑη. εκει ἔπεσεν ἐταλαιπωρησᾷ καϑὼς ἐσκιρτησε ταλαίπωρος 134. ἀνὰ μέσον τῶν ποδὼν αὐτῆς βα- 
ρυνϑείς, ἔπεσε καὶ ἀφύπνωσεν ὠνὰ μέσον τῶν σκελῶν αὐτῆς. ἐν ᾧ ἔκαμψε 
καϑὼς καεκλείσϑη. ἐκεῖ ἔπεσε ταλαιπώρως ΑἸά. ἀναμέσον τῶν 'ό- 
δὼν αὐτῆς συγκάμψας ἔπεσεν, ἐκοιμήϑη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς" ἐν 
ἔκαμψεν ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος ΑἸεχ. ἀναμέσον πτόδων αὐτῆς ἔπεσε βαρυνϑείς- καὶ ἀφύπνωσεν ἀναμέσον γονάτων αὑτῆς. ἐν ὦ ἔχαμψεν ἕως 
κα]εκλίσϑη ἐκεῖ ἔπεσε ταλαΐπωρος Αττη. τ. Ατπι. Εα, κατεχυ- 
λίσϑη] βαρυνϑεις ΧΙ, 29. 71, 121. συγκυψας 19. καὶ χα]εκυλισεν 
ςς. εσχιρτῆσε συγκαμψας 84. εσχιρτήσε συγκαψας τοῦ. συγ- 
κάμψας ϑῖαν. Οἶτορ. καἸεκυλίσβη---σοδῶν αὐτῆς] βαρυνϑεις ἔπεσε 
και ἀφυπνωσεν ἀνάμεσον τῶν τοοδὼν αὐτῆς Χ, κα συπὴ Ἰηϊογηγοά, 30. 
ἔπεσεν καὶ ἔκοιμ.. ὥναμι.. τῶν τπεοδ, αὐτῆς α οἴῃ. πἰἢ ἐπεσεὶ 31. κα ἔπεσε 
Θέοτρ. καὶ ἐκοιμήθη] καὶ ἐκολληϑὴ ςς. χοιμηϑεὶς διλν. ἔκοι- 
μήϑη--“καϑὼς] ἀφυπνωσεν ἄναμεσον τῶν σχέλων αὐτῆς ἐν ῳ ἔἐχαμψεν 
καϑως ΧΙ, 20, 71) 84, 121. ἢς, πἰἢ ἐν μεσὼ ὕτὸ ἄνάμεσον, τοῦ. ὠναμέσον τῶν τοόδων---ἰξοδευϑείς] καὶ ἐπέϑανεν ἀναμέσον πόδων αὐτῆς 
καὶ ἐκεῖ ἔπεσε ταλαιπώρως ϑίαν. Οἶἶτορ. ἄς, πἰῆ τῶν τόδων, 5]αν. Μοίᾳ. κατακλιϑεὶς] καϊακληϑεις 16, 13:1. κα]ακλιϑεὶς---ἐξο- δευϑείς} ἔκαμψεν ἔπεσεν: ἐν ὼ ἐκαμάψεν ἔχεν ἔπεσε ταλαιπωρος 10. ἐκεῖ ἔπεσε ταλαίπωρος αὐτός Οεοτρ. καϑὼς] κακως τό, ς2, γ6, 131. χαϑὼς κατεκλίθη ἐκεῖ ἔπεσεν] α ξςς. κατεκλίθη) κατε- κλριϑὴ 20, 121. χαϊεκλησϑὴ 56. κατεχλεισϑὴ 84.) τοό. ἐξοδευ: 3ε|0} ταλαύπωρος Χ, ΧῚ, 71. ταλαιπορος 29, 121. εταλαιπωρησα βλως ἐσχίρτησε ταλαίπωρος γύ, τοῦ. "ταλαίπῳῴρησε ταλαιϊπῶωρος 
4“. 
ὙΧΥΨΗΙ. Διῷ τῆς ϑυρίδος---τοξικὩ} Ἡ μῆτηρ Σισάρα ἐπιβλέπε- σα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπὶ τὲς μεταςρέφοδας ἀπὸ Σισάρα Αὐτῃ. Σ, 

ἔβε, Ἅππ, ἘΔ. μήτηρ Σισᾶρα δία τῆς δικτυωτῆς δῖαν. Οἴτορ. τῆς ᾿ϑυῤίδος} τῆς ζ9. τὴν ὅυρι (οαπι Δ ἔργα "ϊπ.) γς. τ αρέκυψεν]} διεκυπῖε Χ, -τοό. τσαρεχυπῆεν 30, ςό, 63. διεκυψε γι, 7)ς. εχυπῆε 

δικτυωτης, διοτι πσχατισε τὸ αρμα 
διατι ἐχρονισαν ἐχνὴ ἀρμάτων αὐτὰ ΧΙ, ΑΙά, 

ἐχυλῆεν ἡ μητὴρ Σισαρα δια της 
ἐπι τὰς μεταξρεφοντας μετα Σισαρα δια τι 

αὐταὶ τσαραγενεσϑαι, 

δικτνωτης ἐπιδλεπουσα 

ἐν ᾧ ἔχομψεν, ἐχεὶ ἐπε- 

27. 

28; 

" 

τυαρέχυψεν---αὐτῷ ἴῃ πε ςο).} ὁ 

2, 



ΚΡΊΙΤΑΊ. 
ἴῃ ΝΜ ὼ ΚΈΦ. ν. , 

δ γι 3 , 9 ἰ 2 »"" δι » “Ζ - Ζ ς- ““ 3. “Ὁ ε »» 3 Ὁ; 5 ’ 
"π᾿ 29. ἡσχυνύη ἄρμᾶ ἀὐτϑΒν ὁιοτί ἐχρογισαν τσοῦες ἀρμάτων αυτὰ ; Αι σοφαι ἄρχϑσαι ἀυτῆς ἀπέχρι- 
ἣν 30. ϑησαν πρὸς αὐτὴν, χαὶ αὐτὴ ἀπέςρεψεν λόγες αὐτῆς ἑαυτῇ, Οὐχ εὐὑρήσεσιν αὐτὸν διαμερίζοντα 

σχῦλα ; οἰχτίρμων οἰχτειρήσει εἰς χεφαλὴν ἀνδρός" σχῦλα βαμμάτων τῷ Σισάρᾳ, σχῦλα βαμμά- 
Ζ ἴω ρῶ [ω ρῷ [ν ᾽ 7 

τῶν ποικιλίας, βάμματα ποοικιλτῶν αὐτὰ τῷ τραχήλῳ αὐτ σχῦλα, Οὕτως ἀπόλοιντο “πάντες 31. 
ς » . 7’ Δ ΄-» ς 3 ρ᾿ Σ5»)ιΝδΆᾺ ε ἐγ ὃ 4 ᾽’ 9 4 9 »ν»0 ς ε »,’ 

32. οἱ ἔχϑροί σου, Κύριε" χαὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν, ὡς ἐξοδὸς ἡλία ἐν δυγάμει αὐτᾶ. Καὶ ἡσύχα- 

σεν ἡ γὴ τεσσαράκοντα ἕτη. 

1οϑ. ησχατησεν τὸ αρμᾶ αὖτε σαραγενεσβαι; δια τι ἐχρονισαὰν ἐχνὴ ἀρμα- 
τῶν αὐΐε τς. ὥς, πἰῆ ἡσχατισε, 18, 64. διεκυπΊε καὶ κατεμανθανεν 
ἡ μητηρ Σιδαρα δια τὴς δεκτε αὐτῆς ἐπιδλεπέσα ἐπὶ τες μετάςρεφονας 

᾿ μέϊα Σισαρα. διατι ησχατισε το αρμα αὐε παραγενεσβαι. διατι ἐχρονι- 
σαν ἐχνὴ ἀρμάτων αὐτὰ το. ὥς; πῇ δικτυωτης ρΙῸ δέκτα αὐτης, εἴ 

«πσχαΐησε ρτο ἡσχατισεν το8, διεκυπῖεν ἡ μήτηρ Σισαρα διοτι ἡσχα- 
τισε τὸ αρμα αὖτε τοαράγενεσϑαι διοτι ἐχρονισεν ἐχγὴ αρμαΐων ἀντου 

. 44. ὥς ηἷῇ ἐσχατήῆσε, εἴ ἐχρονισαν, ς8. διεκυπΊεν ἡ μητῆρ Σισαρα, 

δια τῆς δικτυωτης επιδλεπεσα ἐπὶ τὰς ὑπὸ ἐπιςρίφουϊας (ἢς) μετα Σι- 
σαρα. διοτι ἡσχατησε τὸ ἀρμᾶ αντου τσαραγενεσϑαι; διοτι ἐχρονισαν 

. δίσσοι αναδαται αντϑ»χνὴ ἀρμαΐων αὐτε «4. διεκυπῖε ἡ μητηρ Σι- 
σαρρα δια τὴς δικτυωτης, ἐεπιδλεπεσα ἐπὶ τας επιςρεφονΊας ἐπι Σισαρ- 
ρα. διοτι ἡσχατησεν τὸ ἀρμὰ αὐτε παραγένεσϑαι; διοτι ἐχρονισαν δυ- 
σιν ἀναξαταις ἐχγὴ ἀρμάτων αὐΐξ; ς9. διεκυπῆεν ἡ μητηρ Σισαρα δια 
“τῆς δικτυωτης ἐπιθλεπεσα τες ἐπιςρεφοντας μετα Σισαρα διοτι ἡσχα- 

φισε τὸ ἀρμὰ αὐΐε τσταραγενεσϑαι διοτι ἐχρονισαν ἐχνὴ ἀρμάτων αὐτῇ 
6. ἤς, πιῆ δικτηωτὴς ῥγὸ δικτυωτης, εἴ ἐπι τες ἐπιξρεφοντας, 84. 

ἔς, τἱῇ ἐπὶ τὰς ἐπιςρεφοντας») 134. διέχκυπῆεν καὶ κατεμάνθανεν ἡ μή- 
πηρ Σισάρα διὰ τῆς δικτνωτῆς διατί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτῇ παρα- 
γινέσϑαι. διατί ἐχρόνισαν ἴχνη ἀρμάτων αὐτῇ. Οοπιρί. ὥς, «ἀάϊισ, 
Ροΐξ δικτυωτῆς, ἐπιδλέπεσα ἐπὶ τοὺς μεταςρέφοντας Σισάρα, ΑΙοκ. 

μήτηρ) ἡ μητηρ Χ, τό, 305) ς7» 63) 715 75» 775) 1ού, 131, 144) 200, 
236, 237). Οαιϊ. Νῖς. ἐκτὸς τῷ εχ τῷ. τό. δὶα τὰ ες. ἐχτὸς 
τῷ τοζι8} δια τῆς δικτυωτης Χ, γ1. δῖαν. Μοίᾳ. κ 74» τού, 128. 
διότι ὉΪ51 διῶ τί τ6. διατι 128. δ’ιν. ἤσχύνθη] ἡσχατισεχ, 
ς) 128. ἡσχατῆσε γ1, τοό. ἡσχάτισαν Ατπι. τ. ΑΥπι. Εά. 8]αν. 
ἅρμα] ἀρμιαΐα, ςς, 82, τ2ο. Αγη!. 1. Απη. Ἑἀά. δῖαν. τὸ ἀρμαὰ ςό, 

63, 75, τού, τ.8. τὰ αρμαῖα 71. ὥρμα αὐτὰ} ἅρμα τὸ αὐτῇ 
Οοτς. αὐτῷ 15} -Ἑ ελϑέιν τό, 30, ς2,) 43, ςύ, ς7, 63, 77, 8, 
131, 144. 209, 236. (Δι. Νίς. -“Ἐ ταραγεένεσϑαι 71) 755 τού, 128, 
134. τῷ ἐλϑεῖν Αἰτῇ. 1. Αγῃ. Ἐά, ϑἰαν. διότι 29} οτι τό, ς, 
53. 57. 77,0 (πιάτα. 8...) 131) 144) 236, 237. (δῖ. Νὶς. διατι 63. 
τοόδες] ἐχνὴ 71) τοῦ, 128. πόδες ἁρμάτων αὐτῷ} αρμαΐα αὐτου 
ταραγένεσϑαι διοτι ἐέτο φοὶ τονε αναξαται αυταΊιχνοι ἀρμάτων 
ἄντα τς. δυσσοι ἀναδαται αὐΐδ, ηχγη αἴμματων αὐτῇ 7ς. αρματὰ 
αὐτῇ 120... ἔχνη τῆς παρατάξεως αὐτῷ αν. Οἶτορ. ἔχνη τῶν ἀρ- 

μάτων αὐτὰ δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΧΙΧ. Αἱ σοφαὶ ἄρχασαι) σοφαι ἀρχέσων ΧΙ, τς) 18, 29, ξ4) 

4) γ1) γζ5ν γ6, 84, τού9 τοϑ, 1219 128, 124. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 

φοφαι αἱ ἀρχᾶσαι 19. σοῷοι αρχάσων ς8. ἔσομαι (86) ἀρχεσιν 
120. γυναῖκες σοφαὶ ἀρχεσῶν Αγῃ!. τ. Απτη. Εά. Αἱ σοφαὶ ἄρ- 
χεσαι--σκῦλα ἴῃ ἔπε ςομ). ἴ:4ᾳ.} σκυλα βαμματων τῳ Σισαρα, βαμ- 
μα ποικιλτον τὸν τερι τραχηλον αὐτὰ. φρονήσις ἰσχυος αντὴς ἀποχρι- 
ϑησεται αὐτή. ἀπεκρινατο αὐτὴ ἑαυτῇ τες λογες ἄἀντῆς, καὶ εχ. εὑρε- 
ϑησαν. διεμιερισϑη σκυλα μητρα αὐΐης εἰς κεφαλὴν ανδρος. ετιτρωσχον 
δακτύλοις ἐν τῳ Σισαρᾷ. ἐςηλωθὴ ςιγμᾶ εν τῷ τραχηλῷ ἂντα καὶ ἐσκυ- 
λευϑὴ 44. αὐτῆς) α 19. αὐτῶν Αγίῖ. τ᾿. ὠπεχρίϑησαν) αντα- 

πεχριϑησαν Χ, ΧΙ, 20, 58,.7γ19) τοι. ΑἸά. ἀνταπεκρινοντο ἵς, 64. 
ανταπεχριναντο 18, 10. 7:9 76, 84.) τού, τοβ, 128, 134. (οπγρ!. ΑΙεχ. 

ανταπεκρίνατο κ(- ἀπεκρίϑ.. πρὸς αὐτὴν] ἀπεχρίϑησαν καὶ λέγεσι 
Ἀσίη. 1. ὠπεκρίσησαν ἐκεῖγεν αὐτῇ καὶ λέγεσι Ατηγ. Ἐά. πρὸς 
αὐτὴν] αὐτῇ δῖαν. καὶ αὐτὴ] καὶ ἀντὴ δὲ το, τοϑ. Οοἴηρί. ΑἸοχ. 
καὶ αὐτὴ---αυτῇ} ἐν ρημασιν ἀντῆς (4. 59) 75» γὕ, 84γ τού, 134. 
αὐτὴ] αὕτη τό, 5). 236.Ὀ. ἀπέρρεψιν) ἀπεκρινατο Χ, ΧΙ, ς8, γ1. 
ἀπεκρινετὸ 29, 121. ἀνταπεκρινετο ΑἸά. ἀπέςρ. λόγ. αὐτ. ἑαυτῇ] 

ἀνταπεχρινατο ἐν ρήμασιν αὐΐης τς) 18, 19, 64, 1οϑ, 128. (οηιρὶ. 
4 ’ Ε] ε, .« “9. 3 ε “,»"» ΄ ε “Ὁ 3 ΝᾺ 

ἀκεχρίνατο ἐν ρημασιν αὐτῆς ΑΙεκ. ἐν εἐαυτῇ ἐποίησεν εαὐυτῆς ἀποκρι- 

σεῖς Αῖπλ. τ. Ἄσηι. Ἐὰ. ὥπεκρίϑη λόγες ἑαυτῆς τορὸς ἑαυτήν ϑίαν. 

Οὔτορ. ἀπεχρίϑη λόγες ἑαυτῆς ἑαυτῇ δῖΑν. ΔΙοίᾳ. λόγες αὐτῆς 

ἑαυτῇ] λογοὺς εαυτὴς εαυτὴ τό, 131) 144) 209. ΟΔΐ. Νίς. αὐτῆς 
υἱς.} αὐτῶν γ). ἐπ᾿ αὐτῆς ὃς. 

ΧΧΧ, Οὐχ] εαχι τςγ 18, 54) ὅλ τού, τοϑ, 128, 134. Οοπιρί. 
ἍΪεχ. εὑρήσεσι»} εὑρισέσιν τό, 131. αὐτὸν] αὐων τοϑ. αυ- 

τὴ» ἴ2ο. δδὄιαμερίζοντα  διαμερίζον τὰ (ἢς) τοό. διαμεριζοντας 
οςσ. 11, 

σχύλα 15] τὰ σχυλα 75. οἰκτίρμων] οἰκτείρων ἐς. οἱκ- 
τειρον 120. οἰκτίρμων οἰκτειρήσει}) φιλιαζοα φιλοις Χ, ΧΙ, 20, 
58, γῖ, γ6, 84) (πιᾶγρ. 8ς.) τού, 121. ΑἸ]ά. δῖαν. Μοίᾳ. φιλια- 
ζων φιλοις τς, 18, 545) 645) 1οϑ, 128. Οογηρὶ. ΑΙεχ. φυλιαζων φιλοις 
10. φιλιαζων φυλοις 7ξς. φιλιαζον]α φιλους 134. μῖον φίλοις 

Απη. 1. Ασπι. Εά. εἰς κεφαλὴν] ἐπι κεφαλὴν ς4,) 59, 7ς. επὶ 
κορυφῇ 76. ἐπι χορυφὴν 84) τοό. ἐπικορυφὴν (Π0) 1.34. ἀνδρός] 
δυνατοῖ 111. - δυναξα τς, 18, 64, τ28. ΑἸά, δυναΐου το, ς4, 7» 

1ο8. Οομρί. Αἰεχ. ἀνδρῶν Αὐτὰ. :. Απη. ἘΔ. -Ἐ ϑυνατᾷ ϑῖαν. 
ὍῬΜοίᾳ. σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα] ς3, ςό, 63, ᾽ς, 12. 
τῳ ς4. σχῦλα βάμμα ὄντων τῶν Σισάρα τ20. βαμμάτων 19] 
βαμαντων ([δὰ 'π' τηᾶτρ. βαματων, πείοϊο ἀπ εδὰ. τηδηυ. δὶς συγίως ἰπ 

Βος οοπ|.)} ς. τῷ Σισάρα) τὸν Σισαρα τς, τοΒ. τῶ Σισαρρα 
ξ9. Βιαθεῖ τῷ ἰπ οδιδγαξξς, πποτε Αἰεχ. ᾿ σχῦλα βαμμάτων 2--- 
σκῦλα ἴῃ ἤηε ςοπ).} βαμμα ποικιλτων αὐα τῳ τραχήλῳ ἄντε σκυλα 
Χ. σκῦλα τῶν βαμμάτων ποικιλίας: βάμμα ποικιλτῶν: αὐτὸ ἦν 
τῷ τραχήλῳ αὐτῷ σκῦλα. ΑΥπι. 1. Αγπι. ἘΔ, σκῦλα βαμμάτων ποι- 
κιλίας, καὶ βαμμαῖα ποοικιλτῶν ἐπὶ τραχήλοις αὐτῷ 8|αν. Οἴτορ. 
ποικιλίας} τοικιλᾶς 75. - βαφῇ Οοπιρὶ. ΑΙά. βάμματα] 
Βαϑη 111. βαμμα ΧΙ, 20, 71, 76, 84) τού, 121, 134. Οοπηρί. ΑἸά. 
βαφη :ς, ι8, 19, ς4. 64, )ς, 1ο8, τ28. ἔς, ἴῃ οδαγαέξ, ἠηΐπογε, ΑἸδχ. 
βαμμαῖων 53. ποικιλτῶν] ποιχιλμάτων τς, 18, 64, τ28. τοικι- 
λον 19. τοιχιλὼν ς4,) 1ο8. ΑΙεχ. ποοιχιλιας ςς. τοοικιλιὼν τό, 63. 

πσικηλων ς. «οιχιλτον γύ, 84) τού, 134. αὐτὰ} , Οομρρὶ. 
αὐτὰ τῷ τραχήλῳ αὐτῷ σκῦλα] σερι τὸν τραχῆλον αὐτὸ τξςς 18, 10. 

ό4, τοϑ. ὥς, ἴπε τον, 128. τρεριτραχηλον αὐτου. Φρονησις ιἰσχνος 

ἄντης ἀποχριϑήσεται αὐτῇ. ἀπεχρινᾶτο αὐτὴ εαυτῃ τὸς λογοὺς αὐτῆς, 
καὶ δχὶ εὐρεϑησαν. διεμερισϑη σκυλα μητρᾶς αντης. εἰς κεφαλὴν ἂν- 
δρος ετιτρωσχον δανΊυλοις. ἐν τῷ Σισαρα ἐστηλωθὴ σιγματὰ ἐν τῳ 
τραχήλῳ αὐτῷ, καὶ ἐσχυλευθη. ς4. ἢο, ΠΗ τσερι τραχῆλον, εἴ ςιγμα 
Ῥῖὸ ςιγμαῖα, γ6. ὥς, πἰἢ περι τὸν τραχηλον, εἴ ςηλωθϑὴ ςιγμα ρῖὸ 
ἐςηλωϑθὴ σιγμαῖα, 84. ἔς; πἰῇ περι τραχηλον, σι γμῶ Ρτὸ σιγμᾶτα, 
εἰ ἤπε αὐτῇ, 134. -Ἐ φρόνησις ἰσχυιος αὐΐης ἀποχριϑήσεται αὐτὴ 

απεκρινατο αὐη ἑαντὴ τες λογες ἑαντὴς καὶ εχ, ευρεϑησαν διεμερισϑη- 
σαν διεμαρισθησαν σκυλα μητρας ἀντῆς εἰς κεφαλὴν ανᾶρος ἐτίτρωσκον 
δακτυλοις ἐν τω Σισαρρῶ ἐξ λωϑὴ ξσιγμα]α εν τῷ τραχήλω αὐτοῦ και 

ἐσχυληση ζ0. περι τραχῆλον αὐτο. φρονήσης ἐσχυος αύΐης, ἀποχρι- 

ϑησεται αὐτῇ, ἀπεχρινᾶτο αὐτὴ εαὐΐη τοὺς λογοὺς αὐτης, καὶ οὐχ, εὐ- 
ρευϑησαν, διεμερισϑὴ σκυλα μήτρας αὐτὴ: εἰς χεφαλὴν ἀνδρος ετιτρῦ- 
σκον δακτύλους ἐν τω Σισαρα, ἐςηλωϑθὴ ςιγμαΐα εν τῶ τραχηλω αὐτῇ, 
καὶ ἐσχυλεὺ (οὐπὶ Φ᾽ ἴργα ἸΏ.) )ς. τερι τραχῆλον αὐτε' Φρονησις 

ἐσχυος αὑτῆς ἀποκριϑήσεται αὐτῃ" αἀπεκχριναΐο αὐτὴ εαυτὴ τοὺς λογους 
ἀυτῆς" καὶ 5χ ευρεϑησαν" διεμερισϑθὴ σχυλα μήτρα αὐτης εἰς κεφαλὴν 
ανδρος" ἐτιτρωκον δακτυλοις ἐν τω Σισαρα" ἐςηλωθϑὴ φσηγμᾶὰ εν τω 

τραχηλὼ αὐτὰ, καὶ ἐσχυλευϑὴ 1ο6. τερὶ τράχηλον αὐτῷ σκῦλον 
Αἴεχ. τῷ τραχήλῳ] κτω 144. σκῦλα] α ςς» 71. 

ΧΧΧΙ. Οὕτως ἀπόλοιντο) στ γένοιντο 44) 54, 75. 
λοιντὸο] απολυνΐο 19: ἀπολοντο ἐεό. γενοιο 50, γ6, 84. γένοιτο 

τού, 124. ἀπόλλυνἾἶο Οοπνρὶ. ταντὲς οἱ ἐχϑροί σου] οἱ ἐχϑροι 
σου τοαῦϊες ς4, ς9, 237. λσαντες (6. Κυριε---αὔτξ.] Κυριε, αμα 
τῶ ἐχπορευεσϑαι τὸν ἡλιον. καὶ οι. ἀγαπωνἷες σε καϑὼς ἡ ἀνατολὴ του 
ἡλίου ἐν δυναςειαις αὐτὰ 445) 54) 49, 76, τού, 134. ἤς, ἔπε τοῦ ηλίιου, 

84. καὶ οἱ ἀγαπώνες αὐτὸν] ἀμιὰ του ἐκπορευεσϑαι τὸν ἡλίον, καὶ 
αγαποίΪες σε 7ς- καὶ οἱ ἠγάπησαν αὐτὸν “Ἄττῃ. τ. Ατηι. Ἐά. αὐ- 

τὸν} Κυριον ς ̓ς» 82) 120. ὡς ἔξοδος} ὡς ἀνατολή Χ. 8[αν. Μοίῃ. 
καϑως ανατολὴ ΧΙ. καϑὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ τς, 18, 190) 20, 64, 121.- 

ΑΙ4. Αἰεκ. καϑὼς ἡ ἀνατολὴ 30, 71) 1οϑ, 128, (οπ)ρῖ. αἀμα ἡ 
ἀνατολὴ τὸυ ς. ὡς ἴξοδος ἡλίς ἐν δυνάμεις αὐτῷ] βεμε σγίμς (]]: ἰη 
2οϊεμίία εἶα:. Αυξ. δυνάμει} δυναςειᾳ Χ, ΧΙ, γι. Οοιηρὶ. ΑΙΔ. 
δυναςειαις τς, 18, τον 64, 7ς,), 128. ΑἸεχ. δυναςιῶ 20, 121. αὖ-᾿ 

15] αὐτῷ ϑἷαν. ἄν: 

. ΧΧΧΙΙ. ἡσύχασεν) ἥν ἡσυχάσουσα Οεοτρ. ἦν ἐν ἡσυχίᾳ 8ῖαν. 
τεσσαράκοντα} σαρακοντα τοῦ. τεσσαράκοντα ἔτη] ΤΙ. 44, κῃ, 
ης. Ἀτπὶ. 1.. πῃ. Εά, φυσάγαρίαια αππὶς Οτὶᾳ. ἘΠΊ. 7. ἴῃ Τυά, 

τι 

,,.» 
αΊἼΟ- 



ΚΡΙΤΑ 1: 

ΚΕΦ, γι .Ρ ΐ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ «πονηρὸν ἐγώπιον Κυρίε, χαὶ ἔδωχεν αὐτὸς Κύριος ἐν χειρὶ τ. ΚΑῚ ἐκχοίησαν οἱ υἱοὶ σραῆ ΄ Ἔα" ΄ ὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ν εἶν ἦν 2 Ν Μ ἐπὶ Ισ ἀηλ" ζᾶ! εἐποιῇσ. Τ 2. 
; ἰσχυσε χεῖρ. Μαδιὰ ΜάυΙα Με εε κ ἑτῆ;. ἘΣ ἀν Ναδον νὰ: ;. τὰ σπήλαια, χαὶ τὰ χρεμαςά 

ΡΝ ὕπου Μαδιὰμ τὰς τρυμαλιὰς τας ἐν τοῖς ὁρεσι, χαϊ. τ ἤλαια, φεμαᾶςα, 
ἄπο σροσωπου μ θ ᾿ τάσδ, ᾿ ἀεόλς τπ ας ἘΝ “Καὶ ἐγένετο ἐὰν ἔσπειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, χαὶ ἀνεξαινον Μαδιὰμ χαὶι Αμαλῆχ, χαὶ οἱ υἱοὶ ἄγα.-.. 3.. 

)ι ΙΝ ς- ’ Ἂ » Σ. ν᾿» ο, τολῶν συνανέξαινον αὐτοῖς, Καὶ ππαρενέξαλον εἰς αὐτὰς, χαὶ διέφϑ ειρον τᾶς χαρηᾶς αὐτῶν ἕως 4. νῸΣ ΄ εχ Ὅσο. ἀρὴν ὃς ΦΕς Ἂ» ων. ἐλϑεῖν εἰς Γάζαν' χαὶ οὐ χατελείποντο ὑπόςασιν ζωῆς ἐν Τῇ 73 Ισραηλ, "δὲ Ε»" τοις ὦ Ὁ ΕΉΡΟΙΕ ὲ Α 7 5. “ 9 »; ε ὌΝ ταῦρον χαὶ ὄνον. Ὅτι αὐτοὶ χαὶ αἱ χτήσεις αὐτῶν ἀγέξαινον, χαὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν παρεγίνοντο, ς, 

ὐπ ᾿ | Ἰ. Καὶ ἐποίησαν ---ονηρὸν] Ἐποίησαν τὸ πονηρὸν δὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ τόϑ, ταϑ, 134. Οοπιρί. ΑΙ4. Αἴεχ. ᾿ συνανέξαινον---εἷς αὐτὲς ΪΩ Όεοις. Εἰ γέκογωπε ΑΙ ἤγαοὶ πιαλίρπανα Ταιοῖξ, Οαῖασ.͵ ἐνώπιον) οπι. [ε4.] καὶ ἀνεδενε τραρεμβαλον επ᾽ αὐΐες 75. αὑτοῖς] ἐπ᾿ αὐῇον ἐνανιον ΧΙ, 30, 44. γ6, 84, τού, 1324. ενᾶντι 15) 18, 107 58, 64,,)γ1, ΧΙ, 15) 18) 10, 29, 44. 547 ξ8, 71, γό, τού, 108, 121, 128, 134. 1οϑ, 121) 128, 200. (οἴηρὶ. ΑἸ4. ΑΙεχ. ἐνώπιον Κυρίε] σπὲς 7)ο- (ὐμρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. μετ᾽ αὐτων 55: ἐπ᾿ αὐτῶν ξ0, 64, 84. γεΐππιπι Πεμπι . Τλιοὶξ, Οαϊγ, καὶ ἔδωχεν--- τ]ὰ ἔτη] εἰ “ν᾿ αἰαῖ δος ΙΝ. Καὶ παρενέβαλον εἰς αὐτὲς] Εἰ υἱρεγνεκίεδαπι εἰς Οτὶρ, ἰος, ἵπ πίαπις Μαάίαπ σππὶς ψρίομι Οτὶς. Ἡομηὶ. 7. ἰπ 7υά.. ἔδωκεν}  εἷξ, δὲ οονιαϊμοδαπι ἐμρὴ δὶς 1 οἱ, (ὐα]αγ. ᾿ ποαρενέδαλον] αρενε. παρέδωκεν 1) 18, 10, 449 54) ςϑ8, ὅ4, 73) 84) τού, τοβ, 128, 1234, δαλλον ξ3,) 63, 64. ΑἸεχ. εἰς αὐτὰς] ἐπ᾿ αὐῇας ΧΙ, τς, 18, 20, .209. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 81αν. Μοΐῃ. αὐτὲς] αὐτοῖς (αι. Νίο. 30, 44) 54) 55) 56, 58, 63, 64, γι, γ6, 84, τού, τοβ, τῶι, 128, 124: ἐν χειρὶ] εἰς χεῖρας ΑΥπι. τ. Απῃ. ἘΔ. 8[αν. ἐν χειρὶ Μαδιὰμ, ΄ ΟὐμρΡΙ. ΑΙά. ΑΙοχ, διέφϑειρον) χατεφϑειραν ᾿, τό, ς3, 77, 82, εἑπῆὰ ἔτη] ἐπὶ πιαπες ἴκάϊε. ἀπαὶρ βίον Τοῖς, Οαἷαν. ἑπ]ὶ ἔτη), βς, 131, 144, 209, 237. (αϊ. Νίο, κατεφϑειρον 10, ς ς) ςό, ςγ, 63: ΤΥ, ξ4γ 71,75) 84. ΑἸεχ. Ατη). τ. Απῃ. Εδ. διεφϑειραν 64, (πιᾶτρ. 8 ς.) τοϑ. Οὐοπιρὶ. Αἰεχ. Μαδιαμ κἀτεφϑειραὴ Π. Καὶ ἴσχυσε--- Ἰσραήλ 19] λ 39. εἰ ἱπυαίεϊ! σάϊαπ Διρὲν'. 246, εχίργηρίπαδαπι Οτΐρ. ἰος. εἰξ. διέφϑειρον τὰς καρπὲς αὐτῶν} 7),αεἰ Οτρ. Ἰος. οἰ. δἰ φγιευαίμἱβ παπὰς σας υαίάς μρεν. [7,αεἱ οογγμπιροδσπι πεν ἐστγσ 1 οἷς, Οαἷασ. τὲς καρπὲς αὐτῶν] τα ἐχφος Τιυςξ, Οδϊαγ. ἴσχυσε] κοῆισχυσε ΧΙ, ας, 18, 10, 30, 44, ς8, 64, βιὰ τῆς γῆς ΧΙ; τς, 18, 10, 20, 44, 547 58, 64) γ1, γ6, 84, (τηᾶγρ. 8ς.) 71, 75, 76, 84) τοῦ, τοβ, 121, 128, 1347) 209. (Οπηρὶ. ΑἸά, ΑἸοχ. τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑΙοχ. ῬΓΞ ΠΗ. αὐτες καὶ 51. τὰ ἐνισχυσεν ξξ. χεὶρ] χειρι ῆς. ἡ χεὶρ Αττη. 1. Απῃ. Ε4, Ἰσ- ἐφορια τῆς γῆς 7ς. (ΠΊΡ], ογῖμδν γγεμδζμες ἐσγσασ Οήξ. ἰος. εἴ. αὐ- βαήλ 15] τον Ισραηλ τό, 30, 575 58, 63, 77, 131, 144) 200, 236, 237. τῶν] τῆς γῆς Αἴην τ. Απῃ, Ἑά. Οεογρ. δίαν. ἕως ἐλϑεῖν} ως τὰ (αι. Νῖς. Ισραηλ σφοδρα 4.4.) ς4, 59) 75, 84) τού, 134. Ἰσ- ελϑειν ΧΙ, τς, 18, 29, 44, ς4, 48, 64, γ1, 7ς» γ6, 84, 1ού, 1τοϑ, 121) 
ραήλ τ᾿ -- Μαδιὰμ 29] Ισραηλ" ἀπο ροσωπε Μαδιαμ, ἐποιησαν εαυ- 128, 1324. (ομηρί. ΑΙά4. ΑΙεχ. φίγμεφμο ρέγυσπίγείαν Οτὶσ. ἴος. εἶξ, τοῖς οι νιοι Ἰσραὴλ το. (οί. Ἰσραήλ: καὶ ἐποίησαν] Ισραηλ ἕως ἐλϑεῖν εἰς Γ ἄξαν] ἕως εἰς ἐλεύσεες Γαζης (Πς) Απῃ. σ᾿ Απη. Ἑὰ. 
ὥπὸ προσωπὲ Μαδιαμ, καὶ ἐποιησας τοῦ, καὶ ἐποίησαν---κρεμα- γμε ἄαπι νεπίγεηι Οσαδης Τὰς, Οαϊασ. καὶ οὐ κατελείπογο---Ἰσ- 
γα.} εἰ ἥρεγαπι ΜΠ 1) αεἰ α “αεὶο Μαάϊαη βεν Μέρία ἐπ νποπεϊδιις, εἰ ἐπ ραὴλ] αὶ ἴῃ ἵεχἕι : [ὰ τηδγρ. [00 --- ἤο; γχαὶ ὥχ, ὑπελιᾶοντο πνοὴν φωης 
Πρεἰωπεῖς, εἰ ἴπ πιμμδ ἰοπϊδης Σ Οἤρ. Ἰος. εἶξ. ἑαυτοῖς] αὐτοῖς 18, εν Ισραηλ ό4. εἰ ποῦ γεηφιεόαπι σα υἱέ 7) ,αεἰ Ἰρχςϊξ, Οαἰᾶτ. ΠΙ 
κα οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τοροσώπε Μαδιὰμ] 7),αεἰ πίε “αείονε χατελείπονϊο] οὐχ, ὑπελείποντο Χ, ΧῚ, τς, 18, 20, 44, 54) 58, 71) 78, 
ἸΜαάϊα Ἰλιοὶξ, (αῖλ. τὰς τρυμαλιὼς τὰς ἐν] μανδρας εν 19. 584) γό, 84. (πιατρ, 8ς.) τού, 121, 148, 134. ΑΙά. ΑἸεχ. εχ νπελιποντο 
48, γε, γό, 84. τού, τοϑ, 134. ΟὐΟμΠΊΡΙ. ΑΙεχ. μανδρας 44. τὰς 19, 1οϑ. ΟΟὨΡΙ. κατελείπονἶο} κατέλειπον 11, 30, 63, 82, 8ς; 
τρυμ. τὰς ἐν ὄρ. καὶ τὰ σπηλ. καὶ τὰ Κρεμ..} ογγρίας ἐπ᾿ πιοκείδαις εἰ (ῥε- 209. κἄάτελιπον 16, ξ3, ςό, ς7, 131, (144. ἴπ τπδτρ. αἀάϊτων ε ὥρτα Ζαπρας, εἰ ιοημσμοπία. Τλὶςὶξ, Ο αἷαγ, τρυμαλιὰς τὰς ἐν] μανδρας εν τλδπα τεο.) 237. Οδί. Νῖς. ἐν τῇ γ5] α Τῇ ξξ. γῆ τ28, ἷγ 
ΧΙ, τς, 18, 20, 64, 71, 121, 128. Αά. λτας 6, 63. ἐν τοῖς τῇ γη---ὄνον] εν Ισραηλ και ποιμνιον καὶ μόσχον Χ, ΧΙ, 20, γ1, τοϑ, 
ὄρεσι] ἐν τῷ ὄρει Απῃ. τ. Απῃ. Ἐά. τοῖς ὄρεσι] -- τρυμαλιας 54. 121. εν Ισραηλ καὶ τοιμνιον καὶ μόσχον καὶ ονον τς, 18, 19. ζοπιρξ, 
καὶ τὰ σπήλαια] καὶ τοις σπηλαίοις τς, 18, 29, 64, 71, 84, 12 1,)128ἃ, ΑἸά, ΑἸεκ. εν Ἰσρὰηλ ετε τοιμνιον καὶ μοσίχον χα! ὑποζυγιον 44, ξ4 
ΟὐομρΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ εν τοῖς σπηλαίοις 10, 445) ξ4, ς8, 59, 75, 76, γό, 84, τού, 134. ἢς, πη εν τω Ισραηλ, το. εν Ἰσραὴλ ετε ποιμνιοις 
1ού, τοϑ, 134. Θεοῦ. ἐν σπηλαίοις Ατῃ). 1. Ατηγ. Ἑά, ἐν τοῖς και μοσχον κῶι ὑποζυγιον ς. ἐν τῇ γῇ Ἰσραὴλ] ἐν τῷ Ἰσραὴλ Φ 

ΕῚ “0 ὔ 

σπηλαίοις 5ἷαν. καὶ τὰ σπήλαια.---Ἰσραὴλ Ἰῃ ζοηΊ. {ε4.] χαι τοῖς Ἄγπη. σ. Ασα, Βα. σεοτγρ. ϑἷαν. ἰδὲ ἐν τοις πσοιμνίοις] καὶ ποιβένεον 2 «0 ͵ φά Ἁ 

σπηλαίοις καὶ τοις οχυρωμᾶσι τα χατακρυπήεσθαι ἐν αὐῇοις. καὶ ἐγενῖο καὶ πηᾶτρ. 8 δι ἐδὲ ἐν τοῖς τριμνίοις ταῦρον καὶ ὄνον] καὶ τσοιμινιον 
ὁτὲ ἐσπειρεν ανγρ Ισραηλ Χ. ἢς, πἰῆ οτι ἔσπειρεν, ΧΙ, καὶ τὸ και μόσχον καὶ ονον ς8, 64, 128. ουέγα, πές υἱδμίμσι, πές αἤπμωνε. 
χρεμας} καὶ τοῖς οχυρωμᾶσιν 5». 18, 10, 29, 58, 64,21, τοϑ, τιΖ1, Ι[πιοὶξ, (ἴαίασ. τπρόδατον' καὶ ταῦρον καὶ ὄνον, Ατης 1. Απη. Ἑάὰ, 
128. (οιηρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. κα χᾶι ΡΙ͂ΠΠΟ : μαθεῖ τηδηι χες. τό. χαι ἐν δὲ ποιμνίων μοσχὸν, ἐδὲ ὄνον 8]αν. Οἰἶγορ. καὶ ποιμνία, καὶ μόσχον, 
Τοῖς ὀχυρώμασι, 445 545 ξ9, γό, 84, τοῦ, χ54. Οὐεογρ. 81αν. χαὶ ἐν καὶ ὄνον 8ἴαν. Μοίᾳ. ἐν τοῖς ποιμνίοις ταῦρον] ποιμνιον χα ἱμοσχου 
Τοῖς χυρωμασι ᾽ς. καὶ ἐν ὀχυρώμασι Ἀπ. 1. Απῃ. Ἑῤΐ. Χρε. καὶ ταυρον ξς. ταῦρον καὶ ὄνον] Ταύρων χᾶι ονὼν ζ 7, 200. Π) ι ΝΝ γ,.», . 

ῳ 

μαςα] κρεμασμαῖα 82. 
ν΄. Ὅτι αὐτοὶ--- ἀνέδαινον] καὶ ΘὩπ) πυϊογπηο,. ζό, 63, )ς. Οτε 

ΠΙ. Καὶ ἐγένετο] καὶ ἐγενουῖο ς4. ἐὰν ἔσπειραν] οτεέσπειαν αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεις] οτε και αυτοι και τῷ χηνη 128. κονίαν γῇ 
30. (πιᾶγρ. 8ς.) οταν ἐφπειραν 44. ὡς ἂν ἐσπειραν ξς, τό. ἂν εἰ 2ωπεπία Τιὺςὶξ, Οαἰαγ, αὐτοὶ] ῥτατηῖις. καὶ ξ) 18, 64. ΑΙά.: 
ἐσπειρὰν 63. ἐὰν ἔσπειραν οἱ υἱοὶ] οτε ἐσπειρεν ἀνὴρ 18, 18, 190, καὶ αἱ κτήσεις] καὶ τὰ κηνη ΧΙ, τς, τ8, 19, 29, 445 κ4. ξς, ς8, 64. 
39, 71, 121, 128, (ομηρ!. ΑἸά4, 8[αν. Μοίᾳ. ὅτ᾽ ἄν ἔσπειρεν ἀνὴρ γι, γό, 84, τού, 1οϑ, 121) 134. Οοτηρὶ. ΑΙα, ἤς, εἴπη καὶ ἐπ οὔδ- 54: τὲ ἐσκειρεν 64. ογαν ἔσπειρεν ἀνὴρ 7) γ6, 84, τοῦ, 134. ΑΙεχ, χρῶ. τηΐποζε, ΑἸοχ. καὶ χτήσεις ΑΠ. 1. ΑΥΠῚ. Βα, καὶ κτήνη 5ίαυ. 
ἐὰν ἐσπτειῥεν αγὴρ τοΒ. ὡς ἔσπειρεν οὀνὴρ Αγ. τ. Απῃ. Εά. ὅτε κτήσεις] χηνη 39. χτισεῖς 121. αὐτῶν] αὖον 34. αὐτῶν Αττι. τ. 
ἔσπειραν οἱ ἄνδρες Οεογρ. ὡς ἔσπειρεν ἄνθρωπος 81Αν. Οὐἶγορ. ἐὰν Αχηι. Ἑά. καὶ αἱ σκηναὶ ---αὐτὴν ἴῃ ἔπε (Οχ.} οὐ ᾿αδεγπαεωΐα ,Μ4 
ἔσπειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] τε διεσπεῖρεν Ισραηλ ςθ. ει »ενιίκπαξει υἱν φρεγεδαπι, οἰ ἐαριοῖος “ο: ἰμεεδαπί, εἰ αὐυεπίοδαρε Με ἰοοωβα ἴκ σακμεὶ-. 
Ζ)αεὶ Οτὴρ. Ἰος. οἶς. φωαπιίο (πεἰπαδαι ζγαεῖ Ἰλιοιξ, ( ἰατ, χχαὶ ἡμαῖϊμε, φμοπίαηα ποα ἐγ παπέγμς,; δὲ αάἀοεπϊεόαπι μιρεν ΤΕΥ 11, ΠΟΥ εν 
ἀνέβαινον] ἀνεξαινε τό, 29; 44) τό, 57) κ8, 63, 715. γ6, (7γ7γ τε νἱάε- 23» ἐα», Τιιςοϊξ, ΟΑατ. αἱ σκηναὶ αὐτῶν] τὰς σχηνας αὐΐων τ ξ, 
ὅν.) ὃς, 131, 1445) 200, 236, 237. (δι, Νῖς. Αγπῃ. συ, Αππη, Ἐά, 18, 19, 44) 545 (8, 64, γό, 84, τού, τοϑ, 128, Οομηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ.. 
καὶ ἀνέξαινον---αὐτοῖς φήεεπάεδαπι σή αηι, εἰ “Ἵνα φεῦ, εἰ ΚΠ Ονἱομΐς Απη. 1:. Ατῶν. Ἐ4. Οεογρ. ϑίαν. Τὰς σχήνας αὐτὸν )ς. τας σκῆνας. 
“εν εος Οτὴφ. ἰος. οἶς, φὐξοηεδαη! Μαάϊδη οὶ ““ππαϊδοὶ, εἰ ΑΙ οτῖρας. χγ4: σαρεγίνοντο ] τταρεγενοιῆο 436. (αἱ, ΝΊς. ἔφερον καὶ τταρε- 
δἶεη εἰ αὐξεπαεδαμε ΛΈΡΕΓ ἔασι; Τοῖς, Οχϊαν, ἀνέθαινον] ἀνεξαινεν γίνοντο Ατῃι. 1. Ατη. ΕΔ. τοαρέφερον καὶ παρεγίνοντο (ὔδογρ. παρέ-. 
ΧΙ, τς, 18, 105) 54) ς 5» 84, τού, 1οβ, 121, 128, 134. ΟομρΙ. ΑΙά, φερον καὶ προσῆλθον ϑ8ῖδν. τυλρεγίνοντο, καϑὼς] καὶ ταρεγινοντθ᾽ ἐν ἡδο ον ΟΥτορ. . ἡ Μαλῆχ] ᾿Αμαλὲκ Ατπι, τ, ἄτη. Ἐά, (θοῦ, ὡς Χ, ΧΙ, 20, 71, τῶι, “αφέφεβον ὡς τς. τσαρεφερον καὶ τάρεγι- 
8.αν. Οἰἶτορ. ᾿ οἱ υἱοι} οι; Χ, 29, ςό, τοό, οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν γόγτο ὡς 18, 128. ΑἸά. ἤς, πἰἢ παρεγένοντο, 195) 64, τοβ. Οομ!. 
συνανέθαινον αὐτοῖς] ν᾿ νι, ἄγατολων ἀνέδαινον ἐπ’ αὐτὰς Αττῃ. ἵν ἔς, πἰῇ ταρεγεινοῦο, ς8, ΑἸεχ. ταρέφερον καὶ τας καμήηλες ἡγὸν και: 
Ατπι. Ἐά. ῆς, πἰῆ καὶ ἀνέδαινον, ϑίαν. Μοίᾳ. οἱ υἱοὶ ἡλίω ἄνίσιχογῖος ταβεγινοντο ὡς 44. παρεφερον, καὶ τας χαμήλες αὐΐων γον καὶ παρε- 
καὶ συνανέθαινον μετ᾽ αὐτῶν ὕὕὔξοτρ. ὀ σσυνανζδαινον] ἀνεδαινον ΧΙ, Ὑένοντο ὡς ς4, ἔς, ηἰῆ καμιλᾳ ζ. ἔς, ηἰῇ ᾿ ᾿ 
121, χαὶ ἀγεδαινον 1ς) 18 19) 2 8, 6 6 ποτ ΠΡ 59» 75: 'ῷ, ΠΙᾺ Θαρεγινοντο, γό,. ΠῚ ΤΟΝ ΘΗ δή δῆ όφ γι, γ6,. 84, τοῦ, 8, τοῦ, 124. καθρρ]ω; 45: ἀκρὶς] αὐτοῖς (66) ς3. ἀκρης)ς.. 

. 



ΚΡΊῚ 
ΚΕΦ. ΥἹ. 

11. 

; ἡϊσραὴλ] α 75- 

ΤΑΊ. 

χαϑὼς ἀχρὶς εἰς πτολῆϑος, χαὶ αὐτοῖς χαὶ ταῖς χαμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριϑμός' καὶ ἤρχοντο εἰς 
τὴν γῆν Ἰσραὴλ, καὶ διέφθειρον αὐτήν. Καὶ ἐπ]ώχευσεν ᾿Ισραὴλ σφόδρα ἀπὸ “φροσώπου Μα: 
διάμ. Καὶ ἐξόησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς Κύριον ἀπὸ πτροσώπϑ Μαδιάμ. Καὶ ἐξαπέςειλε. Κύ- 
οιος ἄνδρα ποροφήτην πρὸς τὲς υἱδς ᾿Ισραῆλ" χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἴσι 

ραῆλ, Ἐγώ εἰμι ὃς ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, χαὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴχου δαλείας ὑμῶν' 
Καὶ ἐῤῥυσάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰγύπ]ου χαὶ ἐχ χειρὸς πτάντων τῶν ϑλιξόντων ὑμᾶς, χαὶ ἐξέξα-- 

ὃν 9 ΄ ς« , ν Ψ ΟΝ " 3. “ 
λον αὐτὰς ἐκ προσώπου ὑμῶν" χαὶ ἔδωχα ὑμῖν τὴν γὴν αὐτῶν. 

Θεὸς ὑμῶν, οὐ φοδηγήσεσϑε. τὲς Θεὲς τῇ ̓Αμοῤῥαίξ, ἐν οἷς ὑμεῖς χάϑησϑε ἐν τῇ γῆ αὐτῶν" χα 

Καὶ εἶπα ὑμῖν, ᾿Εγὼ Κύριος ὃ 
3 ἱ 

οὐχ εἰσηχόσατε τῆς φωνῆς μου, Καὶ ἦλθεν ἅγίελος Κυρία, χαὶ ἐχάϑισεν ὑπὸ τὴν τερέμινθον 
τὴν ἐν ̓ Εφραϑὰ ἐν γῇ Ἰωὰς πατρὸς τῇ Ἔσδρί" χαὶ Γεδεὼν ὁ υἱὸς αὐτὲ ῥαξδίζων σῖτον ἐν ληνῷ 

ἄχρις 84. ἀκριδὲς τοβ. Οοιηρὶ. Οεοτρ. 8[αν. εἰς τληϑος] ες 
ληϑος τό. τπλήϑει ΑΥγ). 1. Ατηι. Εά. δῖαν. καὶ αὐτοῖς) κα και 
53. αὐτοῖς δὲ δῖαν. Οἶτος. καὶ αὐτοῖς --ὠριϑιμὸς] εἰ εαπιεὶὶ ξογεπε 
 οω ἀγέπα φια οἱ αὐ ογαπι ππιαγὶς ἱπμμσιεγα δε Οτρ. ἩΙΙΪ. 9.1 

7.4, καὶ ἐκ ἦν ὠριϑμὸς αὐτῶν καὶ καμήλων αὐτῶν Αττη. 1. Αττη, 
ἘΔ. ταῖς καμήλοις] τοῖς καμήλοις 11, τό, 18, (64, 779 υἱ νἱάεϊυγ.) 
84. 85) τού, 128,5 134, 2326. (αἵ. Νὶς. ταις χαμιλοις ζ9. τᾶς κα" 

μιλες ᾽ξ. ἐχ ἦν ἀριϑμός} α ἦν 30. ἀριϑμος εκ ἦν 8... ἄριϑ- 
μός} αριϑμοι χζ. καὶ ἤρχοντο---αὐτήν] καὶ τσαρεέγενοντο οἱ υἱοι 

Ἰσραηλ τὰ διαφθεῖραι αὐτὴν 19. και ποαρεέγενοντο οι υιόι Ισραηλ ἢς. 

ἤρχοντο] τοαρεγενοντο 44. τααρεγινοντο ςς. -ἰ- γὰρ ϑῖλν. Οἴτορ. 
ἤρχοντο εἰς τὴν γὴν] παρεγένοντο ἐν Τὴ Ὑὴ ΧΙ, 29, ς 5» 58,71» 121. 
ΔΙά. “παρεγινοῦο ἐν Τὴ Ὑη ἴξς, 18, ς49 64, 84) τού, 1οϑ, 128, 134. 

Οὐπηρὶ. κα τὴν 237. τοαρεγείνοντο ἐν τῇ γῇ ΑἸεχ. Ἰσραὴλ] τοῦ 

Ἰσραὴλ τό, 445 ζ45) 47) 59, 775. 84, τού, 1321, 1347 1447200. κτοϑ, 
128. καὶ διέφϑειρον) τε διαφϑειραι Χ, ΧΙ, τς» 18) 29.) 54) 64, 71) 
γ6, 84) τού, 198, 121) 148, 134. ΟΟπιρὶ. ΑἸάΔ, διαφϑέειραι 44. 
Αγην. 1. Ἄσῃ, ἙἘἀά, ϑῖαν. χαὶ διαφϑειραι ςς. τὰ διαφϑηραν ςϑ, 
τῷ διαφϑείρειν ΑΙεχ. αὐτήν] α ΧΙ. 

᾿ς ΨΙΊ, ἐπ]ώχευσεν] ἐπϊωχευσαν γ5. ραπρεν ζαξας οἱ Ἰλιοὶξ, Οαἷασ. 
, Ἰσραὴλ αφόδρα] Ὑτ. Αττῃ. τ. Αγ. ΕΔ. Μα- 

διαμ)]} ἀντων 121. ᾿ 
᾿ς ὙΠ. Καὶ ἐδόησαν--- Κύριον] καὶ ἐγένετο οτε εκεχραξαν οἱ υἱοι 1[σ- 
ξαηλ πρὸς Κύριον τηᾶτᾷ. ὃς. Καὶ ἐδόησαν---Μαδιάμ] και οἱ νιοι 
Ἰσραὴλ προς Κυριον ἐχεκχραξαν" καὶ εγενέϊο οτι ἐκεχκραζαν οἱ υἱοι Ισραηλ 

προς Κυριον δια Μαδιαμ ΧΙ, τ2 1. ἔς, συπὶ οτε ρζὸ οτι, 29. ΑἸά, καὶ 
ἐχεκραζαν παντες ρος Κυριον 44- καὶ οἱ υἱιοι Ισραηλ εἐκεκραξαν τρος 

Κυριονν καὶ ἐγένετο οτι ἐχεχραξαν οι υἱοι Ισραηλ τρος Κυριον δια Μω» 
διαν ςς. καὶ οἱ υἱιοῖ Ἰσραὴλ ἐκεχραζαν τρος Κυριον δια Μαδιαμ, 7τι 
λα 216. ἐδόησαν] ἐκεχραξζαν τς) 19) 30 ς4») 48, 59, 64. 76, 84. 
τού, 1ο8, 134) 209. (πρὶ. ΑΙεχ. εκραζαν 18, 128. Αγ. 1. Ασηῃ 
Ἑὰ. ϑ8|δν. κεχραζαν ης. ἐξόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον] ον 

υιο! Ἰσραὴλ προς Κυριον ἐκεκραξζαν Χ. ἀπὸ τροσώπε Μαδιάμ) και 
ἐγένετο οτι (1. οτε) ἐχεκραξαν οι νιοι Ισραηλ πρὸς Κυριον Μαδιαμ, (1π 
ΣΏΔΥ Ίη6 ἐχῖδϊ ποία αφυδεάδπ), 41185 ἰοτῖε οὐ ΠΠομ απ νοσδΌν}Σ περι ἱπαϊ- 
«ςλἴ.) Χ. καὶ ἐγένετο ἔπει ἐκεχραξαν οι; νιοι Ισραηλ προς Κυριον δια 

Μαδιαμ 1 ς», 10, 54) 595) 64. Οοπιρὶ. ἤς, εἰ περὶ Μαδιὰμ, ΑΙεχ. 
δια Μαδιαμ, 18, 7ς. γύ, τοβ, 128. -Ἑ καὶ ἐγένετο οτε ἐκεκραξαν οἱ 

υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κυριον διω Μαδιαμ ςό, 63, γ6. , ς8, τοό. και 
Ἔγενετο οτε ἐχεχραξαν οἱ υιο! Ἰσραὴλ τῦρος Κυριον δια Μαδιαμ. 84) 134. 
ἢς, ἄπο οἱ, τηδη. ΓΕΟ. ἸΏ ΠΊΔΓΡ. 121. 2ΙΌρΙΕΥ ἴσάϊαπ Τιιςὶξ, ΟΑἰατ. 
καὶ ἐγίνετο ὅτε ἔκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ περὶ Μαδιὰμ, Αττη. τ. Απη. 
Ἑὰ. καὶ ἐγένετο ὅτε ἔκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον περὶ Μαδιῶμ, 
Οεοτς. καὶ ἐγένετο ὅτε ἔκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον τῷ Μα- 
διὰμ ἕνεκα. 8ῖαν. τ ὶ ΠῚ 

ΝΠ. Καὶ ἐζαπέςειλε) και τς» ξ9, 64. Οοτρὶ. -Ἐ αὐτοῖς 44. 
καὶ απεςειλε τό, 632. και οτε ἐκεχραξαν, ἐξαπεςειλε τοό. ΜΕ 
Το, Οαϊαγσ. Κύριοι], 44. ἄνδρα τοροφήτην] λα τοροφητην 8. 
πρὸς τὲς υἱὲς Ἰσραήλ] λα 44, ςό. τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ Οεογς. ϑ[αν. 

Οὔτος. τάδε λέγει] ὧδε λέγει Απτῃ. 1. Ατηϊ. Εά, τόδε λέγει: 
ϑίαν. Οὗτος. ὃς ἀνήγαγον) ο αναξιδασας 20, ςς», 71. αος 6, 
63. ὁ ἀναξιξόσας ([ς) ς8. ο ἀναγαγων ἢς. δῖαν. Οἶτορ. ὁ ἐξα- 
“γάγων ϑ8ῖδν. Μοίᾳ. ὃς ἀγήγαγον---Αἰγύπ]ε] ο αναξιξασας υμας. 
εξ Αιγυπῖς ΧΙ, τς, 18, 19, 44, 54» 64) γ6, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 
134. Οοτηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐκ γῆς} εξ γς. Οδοτρ. δ[αν. Μοίῃ. 
ἐχ γὴς--ὐμᾶς 22] αὶ οὐπὶ ἱπιεγηχοά. 226. (δῖ. Νίς. ἐκ γῆς Αἰ- 
ύπ]5] ἐς “Ἔρ)ρίο Ἰλιοῖιξ, Οαασ. ὀ Αἰγύπ]α] Αἰγυπ]ίων Ατπι. τ. 
Αὐτὰ. Ἐά. καὶ ἐξήγαγον---δελείας} πδθεῖ 'π ομιαγαέξ, πιίπογε ΑἸεχ. 
καὶ ἐξηγαγον---ὑμῶν ἴῃ σοτῃ. [ε4.] καὶ ἐξειλομὴν ὑμᾶς εκ χειρὸς τρᾶν- 

τῶν τῶν μισάντων ὑμᾶς 44.  ἐξηγαγον] ἐξαγαγων ς9. ὑμᾶς] 
λα Οεοτρ. ἐξ οἴκα] ἐκ τῷ οἶκε Θεοῦ. ἐξ οἴκε δελείας ὑμῶν] ἐε 

ἐἰονιο (εγυϊμεῖς Τριςῖ, (αἰδγ. ὑμῶν] α ΧΙ, τς», 18, 20, 54) ςζ» 48. 

645 715) 745 76, τούς τοϑ, 1219 128, 134. (ΟΡ ]. ΑΔ. Αἰεχ. Αστῃ. τ. 
Ἀπ. Εά, Οθογρ. δίαν. 

ΙΧ. Καὶ ἐῤῥυσάμην---Αἰγύπ]ε] καὶ ἐξειλόμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰ- 
γύπ]ε ἴῃ. οσμαγαέϊς. τηϊποσε ΑΙεχ. ἐῤῥυσάμην] ἐζειλαμην Χ, ΧΙ, το, 

49, 30, ς8, 719 1ο8, 121. ΟΟΠΡΙ. εξειλομῆν 1 ς, 18, ς4.,. 6... γύ, 84, 
τού, 128, 134. ΑἸά, εζηλομὴν ςς. εζηλωμιν ἢς. ἐκ χοιρὸς τ" 
"18 ἑοῖς; {δ αἰζετο ἀεϊεῖο. 434. χειρὸς Αἰγύπ]ε] γης ΑἰγυπἼιων 
59. χειρῶν τῶν ΑἰγυπἼίων Αττη. τ. Ατη.. Ἐά, Αἰγύπῆς] Αἰγυπῆιων 
18, ς45.75: 76, 84) 128, 134. Οόοτρ. Φαραω (ἰπ τηᾶγρ. Αἰ γυπε) τό. 
γερὶς ΠΕ ΡΡΗ ΤΑιοῖξ, Οαἷατ. Αἰγ. καὶ ἐκ χειρὸς] 53. ἐκ χειρὸς 29} 
ἐκ χειρῶν Αγῃ. 1. Ατὰ. ΕἘά. τῶν 5λι6.] α τῶν Ατη. σ. Αγπι. Εά. 
ϑλιδόντων} μισεντων ς 5) γ6, 845) 1οῦύ, 134. ρεημεφηεηίμπι Ταὶς, 
(δία. αὐτὰς} αὐτες τταϑΐας 75. ἐκ τροσώπε}] απὸ προσωπὰ 

16, 53, ς7, 77ν (84) υἱ νἸάετιιτ.) 8, τού, 131) 134» 144) 209, 236, 
237. (καῖ. Νὶς. αὐτῶν] -Ἐ- και ἐξεδαλον αὐτὸς απο προσωπε ὑμῶν 

44. ᾿ 
Χ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 445) 54, 505) 84) τού, 134.. και ἐγὼ εἰοῦ ἡ 

ὅς. Καὶ εἶπα---ν τῇ γῇ αὐτῶν) κα οὐπὶ ἱπέεγπιοά. 76. ὑμῖν} 

αυτοις 82. Ἐγὼ Κύριος] εγὼ εἰμι Κυριος ΧΙ, τό, τ8, 19, 44) 545 

Ὁ δ) 57) 58) 59,64) 21» 77».84. 85» τού, τοϑ, 148, 11:1» 1347 144,.3200, 
536, 237). Οομρὶ. ΑΙά. (δέ. Νίς. ἄστη. :. πη. ἙἘά. (ογρ. ϑίαν. 
Ἐρο Λιπι Τροπείπες Τριοῖξ, Οαἷασ. . ᾿Εγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν] κα γζ. 
εὶ φοδηϑήσεσθε] ργαπηϊι. χαὶ Χ, ΧΙ, 20, ςς» τό, ς8, 63. κ“« φοδηϑι» 

σεσϑαι )ς. καὶ καὶ φορηϑήσεσϑε ὑμεῖς Οεοτρ. τὰς Θεὲς]} τῆς νιπς 
58. κα ζ9. τῷ ̓ Αμοῤῥαίε} τῶν Ἀμορραιὼν 18, 10, 44) 53» 5 5.9 κύ9 

63, 755 (πιᾶῦρ. 8ς.) 128, 209, 2326. (Δἱ. Νίο. Αγπι. :- Αστῃ, Ἐά: 
τὰς Αμορραιας τοό. «Α"πογγζεξογμης Ταιςὶῇ, Οαἷλγ, ἐν. οἷς ὑμεῖς 
κάϑησϑε) ες υμεις κατοικεῖτε 18. ἐπ φμίδες νος ἐπλαῤῥισεὶς Τλιοὶξ, ( α]ατ, 
ἐν ὧν μέσῳ καϑήμενοι ἐξὲ ὑμεῖς Ατπι. τ. ἐν ὧν μέσῳ ὑμεῖς καάτοι: 
χᾶντες ἐξὲ Αττη. ἘΔ. ἐν οἷς ὑμεῖς καϑήμενοι ἐξὲ Οδοῖσ. ἐν οἷς κατ- 

οικεῖτε ϑῖαν. Οἴτορ. ἐν οἷς κατοικεῖτε ὑμεῖς δῖαν. Μοίᾳ.τ. καϑησθεῖ 
ἐνοικειτε ΧΙῦ;, 121. ΑΙεχ. κατοικεῖτε 1ζ9) 105) 29, 444 (4) 5, 39», 64» 
γ1,) 84) (πηαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 128, 134. Οοπηρὶ. ΑἸά. 

τό, ς3, ς7, 8, 237. (αἵ. Νίο. καϑίσεσϑὲ ς2. κατοικείται ςϑ, 7. 
ἐν τῇ γῇ αὐτῶν] ἐν αὐτὴ 75... χαὶ ἐκ εἰσηκ.] ἀλλ᾽ ἐκ εἰσηχ. ΟΘεοτρ. 
δίαν, Οὔτορ. εἰσηκάσατε] εἰσακόσατε ΑἸά. τῆς φωνῆς με] μῷ 

τῆς φωνῆς 54.) 505) 78. 
ΧΙ. ἄγγελος] ο αγίελος τοό. Κυρία] α͵γό. ὑπὸ} επι ΠῚ, 

ὑπὸ τὴν τερέμινϑον] ,μό φμέγεμ Αυᾷβ. ὑπὸ τὴν τερέμινϑον---(ἰατρὸς} 
ὑπὸ τὴν γὴν ταυτὴν τὴν ἔσαν εν Εφρα τὴν τῷ Ιωας σατρος 196.ἁ τερέα 
(μιν30ν} τερεδινϑὸν οοττ. 16. ὄρυν τὴν σῶν τᾶ. ὃς. δρυν 131. ἴπ 
ΤΩΆΓΕ,. τῆᾶτ. τες.: τερέμινθον--- Ἰωὰς} δρυν τὴν σαν ἐν Ἐφραϑα, ἡ ἦν 
τὸν Ιωας γ6, 84.) 134. τερέμινϑον---ἰ Εσδοί } δρυν τὴν ἀσαν ἐν Ἐφρα- 
Μα τὴν τοῦ Ιωας τσατρος Εζρι ΧΙ. ἔς, ἰῇ Ιεσρει, τς) 64. ἢσ, πἰΠ 

Ἐσρι, ςς. ὥς, πἰῇ του Ἐξρη, ς8. ἔς, πἰῆ Εσξρι, 121. ὄρυν τὴν ἔσαν 

ἐν Ἑυφραϑα τὴν τοῦ Ιωας τσατρος Ἰεσδρι τι8. ρυν τὴν δσαν ἐν Εφραᾶν, 
τὴν τοῦ Ἰωὰς τσατρος τα Ἐσζρι 29. ὄρυν τὴν σαν ἐν Εφραϑαὰ ἡ ἦν τὸ 
Ιωας τατ. Εσ. 44. δρυν τὴν σὰν ἐν Εφραθα ἡ ἣν Ιωας τὰ Αξιεζροι ς4. 
ῆς, πἷῆ Αδιζην, ξ9. . ἢς, πΙῇ Ιωνας9 7ς. δρὺυν τὴν Ξσαν εν φρα τὴν 

τ Ιωας σατρος τὸ Εσρι ἡ δρυν Τὴν εν Εφρανϑα ἐν γη Ἰώας τὥατρος 

τὰ Ἐσδρι 82. δρὺν ἣ ἦν τὰ Ἰωὰς τῇ πατρὸς 'Ἔσρί Απη. 1. δρὺν ἢ ἦν 
ἐν Ἐπρὼ τῇ Ἰωὰς ττατρὸς τὰ Ἔσρί Αγ. Εά. δρὺν ἥ ἐςιν ἐν Ἐπϑραϑὲ 
ἢ ἣν τῷὸἪ Ιωὰς πατρὸς Ἐσρα Οεοζς. δρὺν ἢ ἐριν ἐν ᾿᾿Ἐϑραϑὰ ἣ ἐρὶν' 

ἸΙωὰς πατρὸς '᾿Εσρίμ, δῖαν. Οἶτορ. δρῦν, ἢ ἐριν ἐν ̓ Εφραϑα, ἣ ἣν Ἰωὰς’ 
πατρὸς τὸ ̓ Ἐζρί ϑίᾶν. Μοίᾳ. τερέμινϑον τὴν] ὄρυν τὴν ἔσαν τού, 
1ο8, 128. Οὐρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. τὴν ἐν Ἐφραθὰ] τὴν ἔφραϑα 1119 

χαϑησεσϑὲ. 



ΚΡΊΤ ΤΑ [. 

ΚΕΦ. γ᾽ 
ἢ 5 ΐ ὶ ὥφϑη αὐτῷ ὃ ἄγίελος Κυρίᾳ, χαὶ εἶχε τ: ὃς αὐ- εἰς ἐκφυγεῖν ἀπὸ προσώπου τὸ Μαδιάμ. Καὶ ὥφϑη αὐτῷ ὃ ἂγ ρίδ, ρ 

᾿ ᾿σγυρὸς τῷ Ἴ ὶ εἶ: ὃς αὐτὸν Τεδεῶν, Ἔν ἐμοὶ, Κύριξ με 1 τὸν, Κύριος μετὰ σϑ, ἰσχυρὸς τῶν δυνάμεων. Καὶ εἶπε πρὸς αὖτ : μοὶ, Κύριξ μ᾽ 15. 3 ᾿ τὸ τ . »““ ᾿ “ “Ὃ 2 ΄ . » χαὶ εἰ ἔςι Κύριος μεθ᾽ ἡμῶν, εἰς τί εὗρεν ἡμᾶς τὰ χαχὰ ταῦτα ; χαὶ π ἐσ! πάντα τὰ ναυμά. 
ΜΞ ε ρ 2 ἈΝ 23: Ὁ Σ 3 3 ς “ σία αὐτϑ, ἃ διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πτατέρες ἡμῶν, λέγοντες, Μὴ οὐχὶ ἐξ Αἰγύπ]α ἀνήγαγεν ἡμᾶς 

ε . “ “ᾶἌἦΖ "59 ιν ΄ὕχ 2. “2 . ΝΥ Κύριος; χαὶ γῦν ἐξέῤῥιψεν ἡμᾶς καὶ ἔδωχεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιάμ. Καὶ ἐπέςρεψε πρὸς αὐτὸν 
ρο ο. 7 ᾿ς ’ Ἂς 3 δ ϑ »Ὗ ὁ ἄγίελος Κυρίε, καὶ εἶπεν, ΠΠορεύε ἐν τῇ ἰσχύϊ σε ταύτη, χαὶ σώσεις τὸν Ισρχὴλ ἐχ χειρὸς Μα- 

᾽ »Ν σ΄“ 2 ΄ ΄ . διάμ' ἰδὲ ἐξαπέςειλά σε. Καὶ εἶπε πτρὸς αὐτὸν Γ᾿ εδεῶν, Ἔν ἐμοὶ, Κύριέ μου, ἐν τίνι σώσω τὸν 
3 9 ἴω ΟΝ 3... 3 ΄ 2 Ἃν φῸ ’ Ἰσραήλ, ἰδὲ ἡ χιλιάς μα ἡσϑένησεν ἐν Μανασσῆ, χαὶ ἐγώ εἶμι μικρότερος ἐν οἰχῳ τὰ «πατρός 

τὴν ἐν ᾿Εφραϑὰ--Ἐσδοί 1 τὴν Ἐφραϑα. {πα ἐγαὶ ἐμ Ἐρῆγα Αὐρ. 
" τὴν ἐν Ἐφραϑὰ ἐν Ὑ}] τὴν ἅσαν τὴν τὰ Ιωας πατρος Ἐσδρε τό, γ7. 
εν Ἐφραϑα τὴν τε 30. ἐν Ἔφραϑα--Ἐσδροί] Εφραϑα τὴν τὰ Ιωας 
ὥατρος τῷ Ἐσῷρει 7. Ἔφραϑα] Εφρα ὃς, τοϑ. Οοπιρὶ. ΑἸ4, ἔς, 
ἀπ Ὁδαγβέν. τηΐποτε, Αἴεχ ἐν γῇ Ἰωῶς]} εν τὴ Ιωας 11. τὴν τὰ 
Ἰωας. ξ8, τό, 63, 8ς, τοϑ» 131, 1445) 200, 216, 237. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
Αἰεχ. (αἱ, Νίς. τὴν τῇ ἐώας (Πς).ς3, ἡ ἦν τὰ Ιωας τοό. τὴν Ιωας 
128. - τῷ Ἐσδρί] Αδιεζρι γό, 84, τού, 134. Ἔσρει τοθ. Ἐσφρι 
237. Ἔζρί Οοπιρ. ἘἘσθο(] Ἐσϑρει 11. ᾿Λδιξο, 1ΠΔ Ἐσζρί 
Αἰά. ᾿ἸΙεζρί ἴχ σματαίς, τηΐποτε ΔΙεχ ὀιδεῶὼν Γεδχιων ξ. ὃ 
υἱὸς] αο 11, ς4, ξ9, 7» 82. ῥαξδίζων οἶτον] ἐραξδιζεν ὥυρες ΧΙ, 
Χξ, 10) 29, 44, 54) 587) 58, 71, 7.) 76, 84, (παρ. 8.) τού, τοϑ, 1ᾶτ. (Οπρ]. ΑἸ4. ΑΙεχ. εραΐξδιῥε πυρος 18. ἐρραδδιζε πυρες 64, 
128, 134. ἐράξδιζε σῖτον Αττη. τ. Ατηχ. ἘΔ. Οεογρ. δῖαν. ληνῷ] 
λινῶ τῷ 1τϑ, (9, 64. Σηλω ζ4. Σιλω 75. τῇ ληνῷ Αἴ. τσ. Ατἴῃ). 
ἘΔ. ληνῷ αὐτῷ Οεογρ. 8[αν. εἰς ἐκφυγεῖν] τῈ ἐκφυγεῖν ΧΙ, 1 ζ, 
16, 18, τον 30, 52, ς3) ξ7, 58, 64, 71, 77») 1τοΒ, τῶτ, 131, 209, 236, 237. Οοιηρῖ. ΑΙ4, ΑἸεχ, (δῖ. Νίς. χαὶ εσπευδὲ τὸ ἐχφευγεῖν 44. 
καὶ ἐσπευδὲ τῈ φυγέειν ζ4) ζΟ. τα φυγεῖν ςξ. καὶ ἐσπευδὲ πα φυγέειν 
75. εσπευδὲ τε ἐχφυγεῖν γ6. ἔς, ῬγδτΑΙΠΟ καὶ, 84) 128, 124. εκ 
8 ἐκφυγεῖν τΏΔΓς, ὃς. χαὶ ἐσπεῦσε τῷ ἐκφυγεῖν τοῦ. εἰς Αται. 1. Ἄπη. Ἐὰ, δῖαν. Μοίᾳ. ἵἕα ἐκφύγῃ ΟΘεοιρ. 8ιαν. Οὗἶτορ. ἀπὸ προσώπου] εκ προσωπε ΧΙ, τς, ς8, ὅᾳ, 8) το8, 121. Οὐμρ]. ΑΙ. ΑΙἰεχ. τὸ Μαδιάμ] , τα ΧΙ, 18, 30, 44) 54) 54 645 7ς, 84, τοῦ, 
21, 128, 134. ΟΟΙΡΙ]. ΑΙά4. ΑΙοχ. 

᾿ ΣΧΠ. Καὶ ὥφϑη αὐτῷ] καὶ εὗρεν αὐτὸν. ΑΙεχ. δ ἄγίελος] α ὃ χό, 18, 445 ζ4) ς7, ς8, 64, 789) 77. 108, 128, 226,43). (ὐουρὶ. ΑΙά. Αϊεχ. (ας. Νῖς. στ. σ, Αγω, Εὰ, τρὸς αὐτὸν] αὐτῷ Ατηι. Σ. πη. Ἑά. , δ[αν. Οἴτορ. Κύριος μετὰ σξ] ὃ Κύριος μέ σῷ Ἄπη. «. Αττῃ, 4, ὁ Κύριος ἐρὶ μετὰ σξ Οεοτρ. ἰσχυρὸς] ο σχνρος τό, ς7, 77) 237. ἰσχυρὸς τῶν δυνάμεων δυναῖος τῇ ἰσχύι σὲ Χ, δϑυναῖος τῇ ισχυι ΧΙ, τ 3) 29,) 44) ς8, 64, γ1, γό, 84, τού, τοϑ, 134- (ομηρῖ. ΑΙά, δυναςος εν ἐἰσχυὶ 18. δυναῖος εν τή ἰσχυει 10. ὑναῖος ἐν 'σχυι 30, 59) 121.) 128. ϑυναῖος ἰσχυ; ς4, δυνατος ισχυοι 
435)74. δυνατὸς Χ ἐν τῇ ἰσχύν (ο, σὐην ἐν ἴῃ ςδαγαᾶι. τηΐποσο,) ΑἸδχ. δοίοπε ὧν ξυγημμάδίπε Αυρ, ἴσχυρος ἰσχύϊ Ατπι. τ. Αται. Εά. ϑίαν, ἹΜοίᾳ. ὃ δυνατὸς ἰσχύς Οεοτρ. ἀνδρὸς ἰσχυρᾷ 8ϊαν. Οἶτορ. 
ΣΧΙ͂Ι. εἶπε πρὸς αὐτὸν] εἶπεν αὐτῷ Αττη. σ᾿. Ασγηι. ΕΑ. τρὸς 

αὐτὸν] α 44. Γιδεὼν] ο Γεδεων τ6.Ἡ Ἐν ἐμοὶ] α δῖαν. Οὔτορ. Κύριέ μου] Κύριος Κυριος 11]. Κυριέμες: ([ο) 16. αὶ μδ (ρηπιο : μΒαδεῖ 
ΓΔτὰ τές, 18.) 64, γς, 82, 128. Αἴοχ. Κυριε Κυριε 19, το8. μα 4. 
Κύριος 9. καὶ εἰ ἔρι] εἰ ἦν Ατην. τ, Ἀπη. Εά. ἡ καὶ ϑίαν. Οἴτορ. 
μεθ ἡμῶν] μετ᾽ ἐμξ τό. ἐν ἡμῖν ὙπΒεοάοτεῖ. Ο. 132. ἰπ 7υά. εἰς 
τῇ } ινατὴ 75. Χ καὶ ἱνατί (ᾶς; οὐπὶ καὶ ἱπ οπαγαόξ. τηΐποσο,) Αἴεχ. 
εἰς τί εὗρεν] να τι ευρεν ΧΙ, ξ4, ςξ8, ς9. ὙΓπεοάοτεῖ. ἰοο. οἷϊ. καὶ 
ἐναΐι εὐρεν 18, 19, 29, 30, 44 71) 1ού, 1τοϑ, 121. ΟομηΡὶ. ΑΙά. ἔς, 
πἰῇ ἵνα τί, ςς, 64, 134. ὥς, ἤης καὶ, υό, 84, 128. ,νατι εὐρον 200. 
εἰ κ' φεία ἱπυεπεγει Ἀφ. εὗρεν] ευρον τό, ξ3, ςγ. 77) ὃς, (236, υἱ νἹάεῖγ.) 237). (δτ. Νίο. πῃ. 1. την, Ἐά, 8᾽1αν. τὰ κακὰ] 
Φανα τὰ χαχα ΧΙ, τς τό, 18. 20, 30, 44. 32.) 53, κς, 575. ς8, 63, 
ὅφ, 71, 7ξ, γ6, 779, 852, 84, ὃς», τού, τοϑ, 121.) 128, 131, .χ.44, 144, 300, “36, 237- (οὶ. ΔΙὰ. ΑἸοχ. σαδῖ. Νὶς. Τπεοάοτεί. ἶοο. εἰ. 
Δπη. σ. Αστη. Ἐκὶ. δῖαν. τὰ κακὰ ταῦτα] ογεπὶα »παἷα ὅῆα Αυρ, 
ἀστο τὸ καχὸν Οεοτρ. τξ ἐς] α ἴθ. ὥξ εἰσι 44, 84. τού, 134. 28 τοξ (υ"αἱε) ζ9. ὥαντα τὰ] Α παν]α 16, ζ2,) 77, ὃς, 131) 209. 436. (1, Νίο. ΤὨἨκοήοτει. ἰος. εἷς, τοαῦϊα τὰ ϑαυμά- σια αὐτῷ) σεϊίγαδῥια ἐγας Ταὶς, Οδίαν. 
σαντο ΧΙ, τς, 18, το, 44, τα, ὅς, 7ς, 84, τοῦ, 1ο8, 121) 128, 134. Οομῖ. ΔΙά, ΑἸεχ, ὙΓβεοάοτει. ἴος. οἷ, ἡμῖν], τ8. μοὶ λέγουσι Ἅπαν, αν Ἅπας, Ἐά, Θέοτς,ὀ Μὴ ὀχ!] αμη χι 7 να Ἢ ; ̓  ἀλ μο Ἡτὰ 55) ςό, 57 58, 63, 64, γι, 7ς, γ6, 77, 84, ὐδδι ᾿ ΤΆ ΘΘΙ ἔ345 1.445 800, 226,23). Οοιορί, ΑἹά, 

ἌΧΙ, «8, τοῖ. ἢπο. ποῦ ἱπίειτορ. τό. 

ἃ διηγήσαν]ο] οσα διηγη-.. 

ΑΙεχ. Οδὲ. ΝΊς. ὅτι Ὑβεοάογεῖ. ἰος. εἰ. Μὴ ἐχὶ-- Κύριος] Ννες 
ἐς “Ἐργρίο αὐάμαϊ πος εμε 7 Τιλςοϊ, ὍΔϊατ, ἀνήγαγεν] ἐξήγαγεν 
ΑἸεχ. ἀνήγαγεν ἡμᾶς] ἀνηγαγεν υμας 18, ΤΥ. ς4. Κύριος 29} 

᾿ς καὶ νῦν] νῦν δὲ Οεογρ. 
καὶ νῦν ἐξέῤῥεψεν ἡμὰς] α 1ό, ς2, ςό, ςγ, 63, 131) 236, 237. (δῖ, 
Νῖς, κα καὶ γυν 144. εἰ πώπς (ῥγουΐέ πος Ἰλιςϊξ, Οαΐασ, ἐξέῤῥιψεν] 
ἀπώσατο (Χ. 4]. ἐξωσατο) ΧΙ, τς, 18, 19, 29, ς4) ςς, ζϑ, 64, γι, γό, 
77. 847) τού, τοϑ, 121, 128. (πρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. ὙΤποοάοχεῖ. ἰος, οἰ, 
ἀπησαῖο γς, 134. ἀπέρριψεν Δο9. εἰς τὶ ἐξέδαλεν Αττη. τ. Ατγῃ. Εά, 
ἡμῶς 3.1] -“ Κύριος 19» 30, 53, ξῳ 76, 84, ὃς, τού, τοϑ, 134) 144. 
(οπιρὶ. ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. οἷς, (εογς. 8ι3ν. ἔϑωκεν παρεδω-. 
κεν ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 54, ξ τ, 58, 64, 71) 755) 76, 84, τού, τοϑ, 121. 
128, 134. (ΟμΡ]. ΑἸά, ΑΙεχ. Ὑπεοάοτεϊ, ἴος. οἷς. Ασπη. 1. Αστῃ. Εα, 
δῖαν. νὺν παρέδωκεν 44. τοαρέδωκεν Κυριος ξο. ἔδωκεν ἡμᾶς ἐν 
χειρὶ Μαδιάμ. ἐγαάιαΐε πος ἐπ παπρ Μαά;,ε ονείπας Τ,αςϊξ, Οα]αν, 
ἐν ΧΕΡῚ] εἰς χεῖρας ὙΠεοάογεῖ. ἰος. ςοἰξ. Αἴη, Σ. Αγσῃ. Ἑὰ. ϑίαν, 
Μαδια 4.1 οὐτη ποία ἱπίδετορ. τό. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐπέρρεψε--εἶπεν] καὶ εἰπεν αντῳ ὁ αγίελος 44. ἐπί. 
ξρεψε] ἐπεδλεψε ΧΊ, τς, 18, 19, 29, 545 55, 645» γ1, )ς, γό, 84, τού, 108, τῶῖ, 128, 134. Οοπιρῖ. ΑΙΑ. κιἀπεδλετε ς8. ἀνέξλεψε Αγη. 1... Ἄπῃ. Ἐά, ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἐναξλέψας θ]αν. Οἴἶξος. 
αὐτὸν Οεοτρ. ϑ8[ν. Κυρία] α ς3,) )ς. 

τρὸς αὐτὸν] εἰς 
καὶ εἶπεν] - αυτω ΧΙ, 

Ζκ, τό, 18, 53) 57» 47 γ5, γ6, ὃς, τοῦ, 1οϑ, 121) 128, 134, 144) 309, 237. ΟΟμΊΡ]. ΑΙά, ΑΙεχ. (ας. Νῖς. Απη. :. Ατσπι. Ἑὰ. δίαν, 
Ἔ ρος αὖον ςς, γι. Πορεύξ] ἐκ ἐδ τηᾶγρ, ὃς. ἐν τῇ ἰσχύι] 
ΛΊΉ 11,82. ἐν τῇ ἰσχύϊ σε ταύτη ἱπ )ογεἰμαδίπε ἐπα Τιαςῖζ. Οδϊαγ. 
ταύτῃ] α Χ, ΧΙ, 295 55. 717 121. Πθεῖ ἰῃ οπιαγδέξ. τηΐπογε ΑἸἹοχ. 
ἕαυτξ ταύτη 8ῖαν. Οἴτορ. ἐκ χειρὸς Μαδιαμ] , Χ, ΧΙ, ες, 19, 
29, 48, 64, 71) τοβ, 121) τ68. Οοπιρί. Αἰά. ἐκ χειρῶν Μαδιὰμ, 
Ατγπ. ᾿. Ασγχ. Εά. αν. ἰδὲ} εκ δὰ Χ, ΧΙ, «8, 63, γι. καὶ δα 
14) 18, ς4γ (ςς, [4 δἀάϊτυτ καὶ δ 4], πηδηι.} 64, 28. ΑἹά. ΑΙοεχ, 
δ᾽αν. οὐχ ιδὲ 29, 121. εἐχὶ ἰδὲ Αἴτη. 1. ἐχὶ ἰδὲ ἐγὼ Ατηι. Ἐά. 
ἀὠλλὼ ἰδὲ Θεογς. ἰδὰ ἐξαπέςειλά σεῖ, 44. κκ ιδὲ ἐξαπεςειλα σε; 
τό. χαὶ ἰδ ἐξαποξελὼ σὲ 7ς. ποηπθ ξγος μημο 16 Τιυςὶξ (αἶαν, 
ἐξαπέςειλα] ἐξαπεραλκα γό, 84, τοῦ, χ 34. ἐξαπορίλλω 5[αν. Οἴἶορ. 
σε] σοι 30. 

σώσω] σω- 
Ἵ σραήῆλ; ἰδὰ] Ισραηλ αι χιλιαϑδὲς ὠλονῦο καὶ 9. ἰδὲ καὶ χιλιάς) ἐν χιλιάδες (ἢ) ἐν Μανασσῆ καὶ ἡ χιλ. 44. ες χιλιάδες ὡλοντο εν Μανασση, και κἡ χιλιας ς4, γ6, 134. Ῥτατηϊτε. εκ τς. εἰς χιλισδες ὅλοντο ἐ μανασσῇ, (ἢ) καὶ καὶ χιλιῶς 7):. ἐν χιλιάδες ὅλον τὸ ἐν βμανασση" καὶ κἡαὶ χιλιάς (ἢς) τοῦ. ῬΓδε- παῖε, καὶ Ασγτ. 1. Απ. Ἐά, Θεοῦ. ἰδὲ καὶ χιλιάς---Μανασσῇ] 

Ἐεοε εδὴφ ψεὶ ἀκρνιϊλίογοε ἐπ Μακοΐὲ Δυρ. καὶ χιλιάς μ8] εἰ χιλια- δὲς ὠλοῦῆο ἐν Μανασση και ἢ. χιλιας με 84. ἠσϑένησεν) ταπεινοτέρας ΧΙ, τς, 29, 44, 54) ς8, 64, 84, τοβ, 121) 128, 134. (οπιρί. ΑΙά, ΑἸεχ,  σαπεινωτερα 18, 19.) 71) 75.) 76, τοῦ. μιχρα ςζ. σταπεινοο τέρα ἐρὶν ᾿ΤΒθοάογει. Ὁ. .12. ἴῃ 74. (ὐδογρ. ἐταπείνωσεν Ατιγ. τ. Αττα. ἘΔ. ἐν Μανασσῇ] κεν 5. ἕν Μανασση; (τηᾶγρ. κν Ἰηλ.) ς8. ἐν μέσῳ Μανασῇ Αττη. 1. Απῃ, Ἐά, ἐν τῇ γενεῷ Θεοτρ. καὶ ἐγώ] και 7ὲ ἐγὼ 84, τού, 124. κχαὶ ἐγώ εἰμι μικρότερος] και γε ἐγὼ μεικρος᾽ 44, γ6. ᾿ καὶ ἐγὼ μιχρος ξ4, ς. λέγω ζῳ. καὶ ἐγὼ ὁ μιχροτεροξ' 77. καὶ ἔγω σμικρότερος "ΓΒεοάοτεί, Ιος. οἷϊ΄΄. εἰμοι “μικρότερος} Το Απτὰ. τ. Ατ). Εά. α εἰμει ϑδίαν. Οἰἶξορ. μεικρότερος } Ργεετηϊεῖ, 
ΟἿΣ, ς3, ξό, 82, 131, 144, 216, 237. μικρος ΧῚ, 1) 18, 10,29, ξζ», 58, 64, γι, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸοχ. ἐν οἴκω] Ὁ ΤΩ ΟΙΧΩ 1, 18, 40, 44) ξ4, 56, 64, ᾽ς, γό, 82, 84, 1οὔ, τοϑ, 134.΄ 

σὸν γς. Ῥγατηϊτ, ἐγὼ Οφοτρ. 

12, 

8} 



ΚΕΦΟΥΙ. 

ΚΡΙΊΙΤΑΤ. 

τό. ΠΕΣ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγίελος Κυρίο, Κύριος ἕςαι μετὰ σᾶ, χαὶ πατάξεις τὴν Μαδιὰμ 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

᾿Ο 

ὡσεὶ ἄνδρα ἕἔ ἐγα. Καὶ εἶπε “πρὸς αὐτὸν Γεδεὼν, Εἰ δὴ εὗρον ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς σου, χαὶ πποι-- 
7 ΄ “, ΦΦ 3. Ζ 93. )») κω Ν “ 3 “ “ “, Σ ρ. Ν 
ἥσεις μοι σήμερον “σὰν τι ἐλάλησας μετ ἐμᾶ, Μὴ χωρισϑῆς ἐντεῦϑεν ἕως τὸ ἐλϑεῖν με πρὸς 

“ο Ν 32 7 ᾿ς, ’ " ᾽ 9 4 ΄ Ὺ΄-ς ἐὰ 9 ’ 9 ΄ «4 Ὁ 5» 

σὲ, χαὶ ἐξοίσω τὴν ϑυσίαν καὶ ϑύσω ἐνώπιόν σου" χαὶ εἶπεν, Ἐγώ εἰμι χαϑίσομαι ἕως τϑ ἐπι--: 

ςρέψαι σε. 
. δ ρ 4 ρὋ 

Καὶ Γεδεὼν εἰσήλϑε, χαὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγὼν χαὶ οἰφὶ ἀλεύρου ἄζυμα, χαὶ τὰ 

χρέα ἔϑηχεν ἐν τῷ χοφίνῳ, χαὶ τὸν ζωμὸν ἔδαλεν ἐν τῇ χύ χαὶ ἐξή τὰ πρὸς αὐτὸ ρέα ἔϑη ῷ χοφίνῳ, τὸν ζωμὸν ἔδαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ, ἐχαὶ ἐξήνεγχεν αὐτὰ πρὸς αὐτὸν 
ε Ν᾿, »Ὗ ’ ᾿ς 7 

ὑπὸ τὴν τερέμιγϑον, χαὶ παροσήγπισεν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ ἅγίελος τῇ Θεξβ, Λάξε τὰ χρέα 
Ν, ἊΨ» Ν ἊΝ ΝΣ Ν ’ 3 ΄ Ν Ν Ν, 3 ’ »»Ἱ 2 ,᾿ 

χαὶ τὰ ἄζυμα, χαὶ ὃὲς πρὸς τὴν “σέτραν ἐχείνην, χαὶ τὸν ζωμὸν ἐχόμενα ἔχχεε" χαὶ ἐποίησεν 

ϑτως. 

Οογρὶ. ΤὨροάοτεῖ, ἰος. εἶς. ὅς, οσἰπλ ἐν ἢπ σπαγαέξ. τηΐποτγε, ΑἸοχ. 

τὸ πατρός}, τὸ 11, 30, ἐς, 58, 77» 13:1) 1440 236, 237. Οαἴ. Νίς. 
ΧΥῚ. Καὶ εἶπε--Κυρίς] Ετ ἀχὶ! ἀπρείως ]οριπὶ αὐ Οεύφοη ς 

Αὐυρ. εἶπε πρὸς αὐτὸν] εἶπεν αὐτῷ Ατπι. 1. Ατηλ. ΕΔ. Θεοτρ. 

πρὸς αὐτὸν} α 44. ὁ ὥἄγ[ελος} κα ὁ 236. ὁ ἄγίελος Κυρί;} 
α Χ, ΧῚ, 29. 54) 719. 121. Ατἴτη. τ. Αγ. Ἐα. Οεογρ. α Κυρίου 

44, ς8. ὁ ἄγ[ελος Κυρία---μετὰ σξ} Κυριος, οτι ἐσομαι μετὰ 
σου 1. 18, το, 6. 1τοϑ. (οπλΡί. ΛΙά. ο Κύριος οτι ἐσομαι μέϊα σε 

τηᾶγο. ὃς. Κύριος ὦ ὅτι ἐγὼ ἔσομαι μετὼ σξ διαν. Κυ: «ιος} οτι Κυ- 

θ'ος 45 755 70, δ. τού, 128, 134. ῥγαηιεῖ. ὅτι ἴῃ οδοια, ΠΉΠΟΓΟ 

ΑΙεχ. Κύριος ἔςαι μετὰ σᾺ}] Οἷ5 {οτδῖῖ 77). ὅτι Κύριος μετα σδ 

ὙΠπεοάοτεῖ. ἰος. εἶ. φμοπίαπει ἤοπιίημς οὶ ἱφοωπις ΔῸσ. λ ἔξαι 

Ἀτπ). στ. Δί. ἙΕά. - ἔςα!}) α Χ, ΧΙ, 29, 121. πατάξεις} απο- 

γἤενεις ξ45) τ9», 7ς- ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἷ, τάταξει )γ6. τὴν Μα- 
διὼμ] τὸν Μαδιαμ. 18, 63, γς. Ὑεοάοτεῖ. ἰοα. εἶ. ὠὡσεὶ] ὡς 63, 
“36. ἄὥνδρα ἕνα] Ττ. Οεοτρ. 

ΧΥΤΊΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] καὶ λέγει Ατπι. τ. Α΄τη. ΕἘά. πρὸς 

αὐτὸν]  τοό. Εἰ δὴ] εἰ δὲ 11. καὶ εἰ ΧΙ, 1ς5 18, 19) 29. 44) ζ4» 
ςξς, ς8, 64, γ15 735 76, 84; τού, 1τοβ, 128, 134. Οὐοτηρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Θεοῦ. αν. Μοίᾳ. οἱ δὲ (ἢ) 82. χαὶ 121. α δὴ Ογη]], ΑἸεχ. 
ςοπίτα Γυἰΐδη, νοΐ. νἱ. Ρ. 123. Απη. χ. Αστη. Ἐά, δῖαν. Οὗτορ.0 Εἰ 
δὴ εὗρον---σου} δὲ ἐπυεηὶ ργαίίαιπ απί6 οκείος ἐμὸς Αυρ, εὗρον] 

εὐρω 30. ἔλεος) χαριν ΧΙ τς, 18, 29), 4457 54, 5, 58, ὅ4, 71, 
ης, 76, 84. τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπλρί. ΑΙά. ΑἸεχ. Ατηι. 1. 
πη. ἘΔ. Θεογρ. δίαν. ἐν ὀφϑαλμοῖς ενωπίον 75. πρὸ ὀφϑαλμων 
Ἀπ. τ. Ασα, Εά. Οθραρξ. δῖαν. ὀφθαλμοῖς} ργαρηΐῖ, τοις, ξό. 
καὶ ποιήσεις] α καὶ Απη. 1. Αγ]. Ἑά. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ποι- 

ἥσεις--- μετ᾽ ἐμὰ} α Χ, ΧΙ, τς, 29, 64) 719) 121) 128. ΑΙά. εἰ γαεῖος 
εμπάμηι ἐα φικ ἰοφμενλὶ σά Αὰρ. ποιήσεις μοι] ποιήσεις μετ᾽ 

ἐμου τό. τοιήσης μοι Οοπιρί. δῖαν. Οὗτος. σήμερον πᾶν] ση- 
μεῖον 10, 108. (οχμρὶ. Αἰεχ. Αὐπὶ. 1. Απῃ. Ἑά. ὅ81αν. Οἴτζορ. 
σήμερον σημεῖον Θεοῖς. δ[αν. Μοίᾳ. τᾶν ὅτι] ὥαντα οσο 

εἴ: ὅτι] εἴτι τό, ς7, 8ς), 1319 226, 237). εἰ τι ς2, 200. (εἴ. 
Νίς. ὅτι σὺ Ατγι. σ. Απῃ. Εά. Θεοῦ. ὅτι ἐλάλησας μετ᾽ ἐμ} 
οτι σὺ λαλεῖς μετ᾽ ἐμᾷ 19. (πιᾶγρ. ὃς.) τοϑ. Οομρὶ. Αἰεχ. ϑἰδαν. 
ΜΜοΐίᾳ. ὅτι σὺ εἶ, ὃς λαλεῖς μετ᾽ ἐμ δῖαν. Οἰἶγορ. 

ΧΨΠ. Μὴ] δὴ ὧῃὉ Χ ἴῃ οπαγδῶς. τηΐηοσε Αἷοχ. Μὴ χω- 

ρισϑῃς] μὴ. δὴ κινηϑὴς τς, 18, 64) 128. μη δὴ χωρισϑεις τι6, μη δὴ 

χωρισϑης 30, 25; τό, ς8, 71) 779 855) 131) 1447) 300) 236, 237. ΑἸά, 
(αι. Νις. μὴ πορευϑῇς Αγηλ. σ᾿. Αγῃ, Εά. δίδαν. χωρισϑῃς) χι- 

νηϑεις 54. 75. κινηϑης 108. ΟΟμηρί. ΑἸοχ. 
ἕως τὸ} α τῷ (ρηἥπιο : μαθεὶ πιᾶπὰ τες. 18.) ςς, ὅς, τοϑ, 128. Οοηιρὶ. 
ἕως τῷ ἐλϑεῖν με] ἕ ἕως ἔλϑω τη). 1. Ατγηϊ. ἘΔ, ὅ8ϊαν. Οἴγορ. ἐλ- 

ϑεν με] Τι. τό, ς4, ς7) 78ν 77» 88ν 131) 144) 236, 237. κ μὲ 44. 
καὶ ἐξοίσω) καὶ ϑίισω Χ, ἐξοίσω] οιἰσὼω 19, ς8, 121. ἐξοίσω 
τὴν ϑυσίαν] οἰσω τὴν ϑυσιαν με ΧΙ, τς» 18, 29.) 44) 54» ς() 64, 71, 
ς, γό, 84, τού, τοῦ, 128, 134. Οοπιρί. ΑΔ. ΑἸΙεχ. Ἐμὲ τό, ς3, 
ξύ, 57, 63, 77» 82, ὃς, 131) 1449) 209), 236,.237. (αἴ. Νὶς. Οεογρ, 

ϑίαν. Μοίῃ. ᾿εὔξενασι αεγίβοϊασι πίεπὶ Αὺρ. -Ἐ τὴν ἕαυτξ ϑ8ῖαν. 

Οἴτορ. τὴν ϑυσίαν] ϑυσίαν μου Ατηι. 1. Ατγπ. Εά. καὶ ϑυσω] 
χαι ϑήσω 1ξ» 16, 18, 29, 54. 64) 71» 78» 77ν 82) 847 1217 131) 134, 
(144. ἀμ}. Ὧη ϑυσω.) 200. ΑἸά. Αἰεκ. (ας. ΝΊς. Αγαϊ. σ. Απῃ. Ἐά, 
ϑίαν. Οἰἶγορ. χαὶ ϑύσω ἐνώπιόν σε] εἰ ϑοπαμι ἐπ σου βεέδαμ ἡμοὸ Αὺρ. 

καὶ εἶπεν] καὶ λέγει Αττι. τ. Ατπι. 4. εἶπεν] -- αὐΐω δα 44) ς 4, 
58, ς9) 7. 76, 84; τού, 132. Ἐγώ εἰμι] α 75: Οομρρὶ. Ἐγώ 
εἰμι καϑίσομαι) ἔγω. καϑησομαι Χ. ἐγώ εἶμι καὶ χαϑίσομαι ἐ ἐκεῖ 
Ἄχ. 1. Δση. Εὰ. ἐγὼ περιμενῶ (γα βοίαδον) δῖαν. Οἵΐξγορ. ἐγώ εἰμι 

τεεριμενῶ (ργα βοίαϑον) δῖαν. Μοίᾳ. καϑισομαι} καϑίαμαι τό, ς3, 
ς 7, 77. (8 ς., πιᾶγρ. υἱ Εα.) 1.31) 144,).236, 237. (αἱ. Νῖο. Ογη!. ΑἸεκ. 
ἰοο. οἶς. χαϑίσω το. καϑήσομαι 39) 54) 64) τού, 121. ΟΟΠΙΡΙ. 

νου. 1, 

ἐντεῦϑεν] κα, γό. 

Καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγίελος Κυρίου τὸ ἄχρον τῆς ῥάξδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτξ, χαὶ ἥψατο 

ΑΙεχ. χαϑιεμαι καϑίεμαι ς2. χαϑίωμαι τό, καὶ ϑησομαᾶι σε 9. 
καϑιομαι 63, 82. χαϑήσωμαι 75. καϑήσω με 134. ἕως τῷ] ἕως 
Σ 18. ἕως τῷ ἐπιςρέψαι σε] ἕως ἐπιςρέψης πρὸς μὲ Αγηϊ. 1. ΑΓηΊ. 

Εά. ἕως ἐπιςρέψης σύ 8|ᾶν. ἐπιςρέψα!ι νπορρεψαι "6. 

ΧΙΧ. Καὶ Γεδεὼν εἰσῆλθε] καὶ εἰσῆλθε Γεδεὼν Αἰτῃ. 1. στη. Εά. 
Γεδεὼν δὲ εἰσῆλθε δῖαν. Οὔτορ. εἰσῆλθε] α ς7. εἰσηλϑε, καὶ] 
α τό, ς2, 72» 85. 131) 236, 227. (αἵ. ΝΙῖς. χαὶ ἐποίησεν) γαὶ 

ἕψησεν (εοχ 1) Ατη. 1. Ατῃ. Εά. ἔριφον) αιριφον Χ. Ἡ ἕνα 

Ατι,. τ. Ασα. Ἑά. οἰφ!] ὑφι 52. πϑι 59. οἰφὶ ἕν Αγ). τ. Ατηὶ. 
Ἑά. Οεογρ. τέταρτον ἐφι δίαν. Οἷἶτοσ. τέταρτον ἰφὶ δῖαν. Μοΐᾳ. 
ἀλεύρα ἄφυμα]) ἀλεύρᾳ καὶ ἄξυμα Ογη]]. ΑἸεχ. ἰος. οἷξ, καὶ τὰ 

χϑέα ἔθηκεν} και απεϑηχε τὰ γρεὰ ζ4, 19. καὶ ἐπεϑιέκε τὰ κρέὰ Υς. 
καὶ ἔϑηκε μετὼ τῶν κρεάτων δίαν. Οἴἶτορ. ἔθηκεν) ἐπέθηκεν 18, 

10) 4ῳ ὅᾳ γός 845 τού, 1ο8, 128, 134. (οπιρὶ. Αἰεκ. τέϑεικεν 

νη]. ΑἸεχ. ἰος. οἷς, ἐν τῷ] ἐπὶ τῶ 19. ἐν τῷ κοφίνῳ] ἐπὶ τὸ 
κανᾶν Χ, ΧΙ. τς) 18, 29) 30, ζ4» 5ζ, 48, ὅ4, γό, 1οϑ, 121, 128. 

Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασῇν. τ. πῇ. Ἐά, ἐπὶ τὸν κανὲν 44) 73, 84, 
τού, 134. ἔπὶ τῇ κανᾶ 71. (πιᾶγρ. 8ς.)} λ Οεοιν. καὶ τὸν ξω- 
μὸν] α Οεοῦρ. καὶ τὸν ζωμὸν ἔξαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ} εἰ γι: γιά! ἐπ 
οἰϊαπι ϑγτ. Βαυ- εῦτ. ἔδαλεν]) ελαξεν τό, ς2, 144. ενεχεεν ςό, 63. 
ἔξαλεν ἐν τῇ χύτρῳ] ἐνέχεεν εἰς χυτραν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44 ς4,) 
ςς, ς8, 645). 71) 79 76, 84) (ππαγρ. 8 ς.) τού, 1219) 128, 134. ΑἸά, ΑἸεχ. 
ἐξέχεεν εἰς χυτρὰν 19.) τοΒ. (ὐοπηρ!. ἐνέχεεν εἰς τὴν χυτραν (ἴῃ ΠΊΔΓΡ. 
ποῖά αυοὰ (οτἱ ἷπιγ εἴ κυϑραν.) 9... ἐν τῇ χύτρᾳ] ἐν τὴ χυϑρα 
144. ἐξήνεγκεν} ἡνεγκὲν ςς. ἐζηγαγεθ84. αὐτὰ] ΧΙ, 1, 
18, 44) 4) ςτ,), 6, 71, 78, 76, 84, τού, 1ο8, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. Ασγην. συ. Αγῃι Εά, δῖαν... ὑπὸ τὴν] αὶ 53. ἔπι τὴν ξς. 
ὑπὸ τὴν τερέμινθον] ὑπὸ τὴν δρὺν Οξογᾳ. δ8ῖαν. τερέμινθον] τερέ- 
δινϑὸον Ογη!!. ΑἸεχ. ἰος. οἶς, τερέμινθον καὶ τοροσήγίισεν] δουν καὶ 
τροσεχυνῆσε Χ, ΧΙ, τς 18. 19», 295 ς {9 58, 64) 71) 108, 121) 128. 

Οοιηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασην. 1. Ασπλ, ΕἘὰ. δρυν καὶ προσεχυνῆσεν ἀντω 44, 
ξ4,) 75» 76, 84. τού, 134. κα 53. προσήγ[ισεν} -Ἔ αὐτὰ προς αὐῇον 
84. προσηγίησε 131. προσηγίυσε 144. προσεκύνησε 81ν. Μοίᾳ. 

ΧΧ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] α 53. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ΑΓπι. 1. Ατη. 
ἙἘἁὰ. Οεοιρ. πρὸς αὐτὸν), 44. τὸ ΘΕᾺ] Κύριε Χ, ΧΙ, τς, 
:ό, 18, 10) 559) 58, 64, 77, τοῦ, 1ο8, τό1, 128, 124. Οομρὶ. ΑἸεχ, 

Ογτ!]!. ΑἸἰεχ. ἰοο. οἷς. Αππῇ. τ. Αἴτὴ. Εά. δῖαν. α 442. 76. Κυρις τὰ 

Θεου 54, 71, 75: τῷ Κυρίς Οεοτσ. λαΐξε)] χαὶ λαδε τό, 77, 131- 
λάξε σὺ Αγτι. 1. πῃ. Ἑὰ. ὅ8ϊιν. Οἴτορσ. τὰ κρέα] τα κρέατα 
ξ9. τὸ χρέα καὶ τὰ ἄζυμα] εαγπες εἰ σασιος : Αὐξ. τὰ Σ ἄζυ- 

μα] τὲς αζυμους Χ, ΧΙ, τς» 19, 29, 30, ςς), 717) 108, 121. Οοηηρὶ. 
τὰς ἀρτὰς τὰς αξυμες 18, 44) ζ4,) 8, 64, ᾽ς γό, 84. τού, 168, 134. 

Δα: Αἰεχ. τὲς ἄρτες ἀζύμες Ατπι. τ. Αγπι. ἘΔ. 85]αν. τὸς ἀξύμες 
ἄρτες αεογρ. πρὸς τὴν] ἐπι τὴν ς4» 9, 75- καὶ τὸν δωμὲν 

Ε ἐχόμενα διχεῖ καὶ ἐχχεον τὸν ζωμον ζ4. και ἐχχεετ τον ζωμον 0. 

Αγπι. 1. Απῇ. Εά4, καὶ ἐκχεον τὸν ζοξον 7ς.-. εἰ γι: ἐβμπάε Αὐρ. 

ἐχόμενα] α ΧΙ, 1ς») 19, 29, 44, 55) 58, 64) 71) 76, τού, 1ο8, 121, 
128, 124. (οπιρ!. ΑἰΙά. ΑΙεχ, ἔκχεέξ ἔκχεον ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 
44. ςζ, τό, 63, όῳ γι 76, τού, 1τοϑ, 21, 148, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. 

Αἴεχ. καὶ ἐποίησεν ὅτως] αὐτὸς δὲ ἐποίησεν ὅτως Οεοζᾳ. καὶ 

ἐποίησεν ὅτως---Κυρίς ἴῃ σοπι. 14. Εεὲ εωπὶ ἦρος γεοῖζει Αἰάσοπ,, ἐχέεηιαδΐε 
αηρείας Πονεπὶ Αὐρ. ὀὕτως] Γιδὲέων “τως τοϑ. Οὐρὶ. ὅτω (αἴ, 
Νιο. 

ΧΧΙ. Κυρίου] τῷ Κυρίου Θεο. τῆς ῥαθδου] -- αὖτε ες. 
τῆς ἐν] α τὴς 44. ἣ ἐν ΑτΥπλ. 1. Ατπι. ΕἘά, ἣ ἦν ἐν Θεοῦ. ἐν τῇ 

χερὶ] α Τῇ Η, 18, ξ7. αὐτὰ} αὐτῷ Ἄγπι. :. ΑΥπ). Ἐὰ. ϑίαν. 

Οἰἴξορ. τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων) ἀπὸ τῶν κρεῶν καὶ ἀπὸ τῶν 
ἀξύμων ΔπΏ. 1- ἈΒῊ; Ἑὰ. τῶν χρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων ἃ ἄρτων ΟεοΥξ. 

τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἄρτων ἀζύμων δ8ϊν. ἀνέθη] ἀνηφϑη ΧΙ, τς, τό, 

18, 19.) 29) 30) 44) 52; 55) 575 58) 64) 71) 76, 77» 84) ὃς, τού, τοδν 
ζμυ 



ΚΡΙΤΑ ΤΙ. 
ΚΕΦ, τι, ΄“ ; ΄ Ν ἃ 20) 

τῶν χρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων: χαὶ ἀνέξη αὖρ ἐχ τῆς πέτρας, χαὶ ὙΠ ̓  ἐς ρϑύ μὴὰ 
μους" καὶ ὃ ἄγγελος Κυρίου ἐπορεύϑη ἀπ δφϑαλμῶν αὐτὸ. πὶ ἘΠῈ ΓΕ Ἐῶ, ὅτι ὧγ : ος υ- 

ρίου ὅτός ἐς!" χαὶ εἶπε Γεδεῶν, Α ἃ, Κύριξ μου Κύριε, ὁτὶ εἶδον τὸν τῶι Κυρία ἽΕΙ 

πρὸς πρόσωπον. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος, Εἰρήνη σοι, μή φύπον οὐ μὴ πο ἄνῃς. Καὶ θκο- 

δόμησεν ἐκεῖ Γεδεὼν ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπε καλε σεν αὐτῷ, Εἰρήνη Κυρίου, ἕως τῆς ἡμέ- 

ρας ταύτης, ἔτι αὐτῷ ὄντος ἐν Ἤιρραϑα πατρὸς τὸ Ἐσδοί. Καὶ ἐγένετό ἐν τῇ νυκτὶ ἐχείνῇ, χαὶ 

εἶπεν αὐτῷ Κύριος, Λάξε τὸν μόσχον τὸν ταῦρον θρεεε το Ἰσατρ δ; δι μοῦ Χῦν. δεύτερον ἑπῖα- 
ετῆ, χαὶ χαϑελεῖς τὸ ϑυσιαςήριον τῇ Βάαλ ὅ ἐς! τῷ “πατρί σου, χαὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλο.-. 

᾿ Ζ΄ . ΄ ρ“ 2 ρ “ 5 Ν Ν ΄ Π ᾽ υρεύσεις. Καὶ οἰκοδομήσεις ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σε ἐπὶ χορυφὴν Μαωξὶ τότε ἐν τῇ 

121) 128, 131) 1347) 144) λοῦ, 416, 237). Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙάχ. Ὁ ὶ.. 
Νῖς. ἀνηφϑὴ καὶ ἀνεδη τ4. ἐξῆλθε Αποηγπι. ἴῃ Οἵ. ΝΙς, δε- 
οὐηίας οἱ Αὐρ. . τὺὺῦρ] α 30, 436. ἐκ τῆς πέτρας] α τῆς τ2ι. 
Ἔ ἐκεϑεν ΑτπΊ. 1. Δ]}!}140 6 οπηποθ. Ατπι. Ἐά. καὶ κα]έφαγε] καὶ 
ἔφαγε (οὐά. Αττη. εχ. εἰ εονποάϊέ Αὰσ. τὰ χρέᾳ καὶ τὲς ἀζύμες] 
ταυτα 44. κατὰ χρίᾳ καὶ Ατπη. 1. Ατπ). Εά. καὶ ὁ ἄγ[ελος] ὃ. 
δὲ ἄγγελος δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ὁ ἁγίελος Κυρίου ἐπορεύθη} και 
απηλϑὲν ὁ αγίελος Κυριου ς8. καὶ αγίελος ἐπορευϑὴ 2 26. Κυ- 
βίου 257 α (ρηηιο : Βαθεῖ πιᾶπιι τες. τό.) 770 13τ. (αἴ. Νίςο. ἐπὸ- 
βεύϑη} ἀπηλϑὲν ΧΙ, τς, 18, 10, 29, 44, 54, ςξ» 64, 71) γ6, 84, 
(πιαγρ. 8ς.) τού, 1ο8, 121, 128, 134. Οὐρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίῃ. 
ἐξηλθεν γς. “Ἐ καὶ ἀπῆλθε Οδορ. ἐπ’ ὀφϑαλμῶν] απο οφϑαλ- 
μὼν Ἡ, Χ, ΧΙ, τό, 44, 77, ὃς, τού, 131). 1347. 144, 226. (δῖ, ΝΊς. 
εξ οφϑαλμων τς, 18, 19) 54, ὁ, 75.) τοϑ, 128. Οὐομρὶ, ΑἸεχ. στη. 1. 
πη. ΕΑ. ἀπὸ των οφϑαλμων ςς, ς8, 237. 

ΧΧΊ]. εἶδε] ἰδὲ )ς. ΑἸεκ. ὅτι ἄγ[ελος Κυρίς ὅτός ἐς] φμολιἑαηῇ 
αηροίμς Ποπιὶπὶ οἱ Αὰρ. ἄγ[ελος Ργσμηι. ο 16. ἄγϊελος Κυρίᾳ 
ὅτός ἐς] ἄγ[ελός ἐςι Κυρίου 8[αν. ἅτός] α ΧΙ, 18) 18, 10) 29, 
39, 445) 54) ςς, τό, ς8, 63, 64, γ1, 75, 76, 84, τού, τοϑ, 121) 128,- 134. (ὐοπιρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. Ατγη. 1. Απῃ. Εά. 
231) 1447) 200, 236, 23). (αἴ. Νίς. ἐς!] εγαι δι Γεδεὼν} 
λα 44) τοό.. Γεδεὼν, Α ᾧ, Κύριέ μου Κύριε] 7. ὯᾺ ὦ], τ6, 
30, 52, 53» 66, 57, 63, 77, 8) 131, 134) 144) 436, 417. Οδῖ. Νῖο. ὦ ἃ ἀ 29.. οιμμοι Τηδῖρ. ς8. οἷμοι. το. ἃ ἃ 82. ἐαὶ μοι ὅϊαν. Μοίᾳ. ἊΑ ἃ, Κυριέ μου Κύριε] ἴΑὰ ᾧ ὦ ΧΙ. Κυριε τς, 18, .44,.76, 
84) τού. οἱ μοι Κυριε το, ςς. οἵἴμμοι (ῃς) Κύριε Κύριε ςᾳ. οἵμμοι Κύριε Κύριε (ἢς) )γς. οἵ μοι Κύριε, Κύριε τοϑ, 128, Οὐοπηρὶ. ΑἸά. οἴμοι οἴμοι ἀποϑανξμαι ΟἸιγίοῖ!. νἱ, 490. “4ϊ, 4, 411, Τορεῖπε,, Δονιίπο ϑγγ. Βατ-ερσ. Α ᾧ, Κύριέ μου Κύριε, ὅτι] --- ἃ αἱ Κύριε, οτι (π᾿ ππᾶγρ.. -:- ψρ. οἴμοι, Κύριε, Κύριε). τῶ. μου Κύριε] 
αΧ,.20. ΤΥ, ς2. α Κύριε ςς. λ μὲ 64, 134. ΑΙεχ. Ασπ). τ. Αὐπι. Ἐα. ϑίαν. Μοίη. ὅτι] οτι ἐπι τδτο 192 1ο8. (οπιρὶ. . ὅτι εἶδον ] εἷ- δὸν γὰρ ΟἸμγγίοίς. Ιος. εἶ: εἶδον] ιδὸν Χ, )ς. ΑΙεχ. "τὸν ἄγ- γέλον Κυρίου] αγίελον Κυριου Χ, ΧΊ, τό, ς3, τό, ς 7, 63, γ1, 77, 82, 85) 121).1315) (144) υξ νἱάεῖῃτ.) 5.36, 237. Οδι, Νίς, τον αγίελον σε 44. ἄγίελον Θες: Οβυγίοῃ: Ϊος. εἷἶϊ. τὸν ἄγγελον Κυρίε πρόσωπον πρὸς πρόσωπον] ἀγΐελον Κυριξ τρόσωπον τροῦωπον ΤΙ ἃ ταρόσωπον τρὸς τορόσωπον] τῶρος τροσωπον ξ4. " 

ΧΧΙΠ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριος] λέγει αὐτῷ ὁ ἄγίελος ΟΠ γίοί. 

ἄντος τό, ς7, 77, ὃς; 

ἴος. οἷς, αὐτῷ] προς αὖον 75. Εἰρήνη σοι] εἰρήνη μετὰ σὰ ΑτΏν. τ, 
Αγ. Εά. Οεοτρ. μὴ φοξ5} , ξς. Ῥγϑουηῖ. οὐ ξ0. δ μὴ} α 5 ΑΙεχ. καὶ μὴ ὥποϑάνῃς] κα Ομ τγίοί,. ἰος. οἷς. ἐκ: ἀποϑάνης Ἄγχαι. τ. Ἄσπ]. ΕΔ. Οθογρ. αν. ἀποθάνῃς} Ργειηΐττ, σὺ ἐς. ΧΧΙΝ. ὠκοδόμησεν ἐκεῖ 1, ἐκεῖ ΟὨΒεγίο. ἰος. οἷ. θιον τῷ Κυρίῳ] τω Κυριω υσιαςηριον ς8. τῷ Κυρίῳ] α τω ξς. τω Θεω ζ9. Κυριω τω Θεὼω 75. α Ὁ υγίο, Ἰος- οἷξ. ἐπεκάλεσεν] ἐκάλεσεν ΧΙ, ας, 18, το. 29, 44) ς4, ςς» ς8, 64, 71, 75) 76, 84, τού, 108, 121). 134) 200. Οὐοπιρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. ΟἨγγίοίξ, Ιος. οἰτ, απε- πάλεσεν ὃς, αὐτῷ] αὐτὸ τς, 18, 10, 295) 84γ717 γό, τού, 1ο8,. 121) (13:1 Ἀιεγαῖ αὐῇον.) 1445 209. ΟΟμιρ], ΑἸά, ΑΙεκ, Ομιγίοί, Ιος.. εἶς. Ασα), σ, Αππν. ἘΔ. Θεοτρ. 8[αν. Εἰρήνη] εἰνηνὴν 134. Εἰρήνη. Ἑυρίου] Τι. ΕΥ̓ 18, 10.) 64. 1Ιοϑ8, 128. Οὐομρρι. Εἰρήνη Θεξ Ομιγίοί. Ἰος, οἶξ. Κυρίᾳ} ὃ. ρήπιο, ἴὰπ 9᾽ ἴῃ κ σοηνεγίμηι, )ς, τῆς ἡμέ- θὰ: ταὐτης} τῆς σημερον 44. Τηρ ἥμερον ἡμερὰς γό, 84) τού, 134. σήμερον ΑΥτι. τ. ΑΥτι. Εά, τῆς σημερίνης ἡμέρας Οεοτρ. ταύτης ὑμέρας δῖαν. Οἶτορ. ἔτεα καὶ ετι 4475», γ6, 84) τού, 128, 1.4. 8ίαν. Οἴτορ. ἔτι αὐτῷ ὄντος ξπη; αάλκς αὔξει Οδάροα ὙΙρῚ], Ταρῖ, καὶ ὅτε ἔτι αὐτὸς ἐκεῖ ἦν Ατιῃ. ι, Αγσῃ Βά, χαὶ ὅτε 
αὐτα ὄντος] οντι αὐτω τ 4, 59. 75. ΤΙ. ςβ, ϑίαν, ᾿Ἔφραϑὰ] Ἐφρὰ ἴῃ οβλτρξῖ, τηϊμοῖς ΑΙεχ. 

ῬὌἬῬ 2.1 

ἣν ἀντὸς Θέεογς. 
ἄντα λαλεήος 82, 

Ε] . Ἁ 
ϊεπραᾳ Ἄζῃι. τ. Αγ, Εᾳ, 

ϑυσιαςή-. 

Ἐϑραϑ ϑῖαν, Οἴἶτορ. Ἐφρ. ὥατρ. τῇ Ἐσδ.] Οὐρλεν  αίνῖς ΜΙ 
Ἠσίάγ! Ἰρὶϊ. Ταρί πατρὸς τὰ ᾿Εσδρί] εν τῷ οἴκῳ του τατρος 
αὐῇας Εσδρι 18,128. ἢς, πἴῇ Αδιεῴρι, 44, γό. 84, 134. ὥς, ηἰῇ Αβ,.- 

22. 

“25. 

2.) 

26, 

εζρει, 54. τρο του Αζρι τ6. εν τω οἰκω Αξιεζὴν τα τσατρος αὐΐᾳ 59. 
ἐν τῶ οἰχῶ τρᾶτρος αὐῇα Αξιαζρι 75. ἐν οἰκὼ τοῦ τσᾶτρος αὐε Αξιεζρι 
Ιοῦ. τῷ πατρὸς αὐτῷ Ἰεσρί Ατπι. 1. πατρὸς αὐτῷ Ἐσρί Ατ. Ἐά. 
τῷ πατρὸς Ἔσρί δῖαν. Οἴτορ. τρατρὸς τῷ Ἐζροί 8[αν. Μοίῃ. 
σδρί) τον Εσζρι (τεσοπιίογε πηᾶπιὶ δπγθηάαζ. αὐῇε Ιεσζρι) 12ῖ. 
Ἐσδρί] Ἐξρι ΧΙ, 30. Οοπιρὶ. Εσρει τς. Εσζρι (29. ἢς {ξπηρετ.) 
ΑἸΙά. ἔσρι ςς) 71. Ἐξρη 48. 
᾿Ιεδρί ΑἸεχ. 

ΧΧΝν. Καὶ ἐγένετο] καὶ ἐγενηϑη ΧΙ, τς, 18, 19, ςξ, ς8, 64, γ6, 
84, τοῦ, 1τοϑ, 151, 128, 134. ΟΟτηρ]. ΑἸά, κι αὶ ἐγενεἶο 4.4. 
α καὶ Οεοτρ. Καὶ ἐγένετο--- Κύριος] ρομίά 2} ποῦς ἐΠ| Δονιΐαω; 
ἄϊεεπς Νιρὶ!. Ταρί. Καὶ ἐγεν. ἐν τ. νυχτ. ἐκείν. ἢ: ἐν τῇ] 
λὲν τς, 18, 64, τοβ, 128, (μηρί. μιαθεῖ ἐν ἰπ ομαγαξξ. πηΐποσ ΑΙδχ. 
ἐγ τῇ νυκτὶ -- Κύριος] καὶ εἶπεν αὐῇω Κύριος εν τὴ νυχτι εχειγὴ 4.) 0. 
καὶ εἶπεν] κα καὶ 44. ͵ 
18. εἰπὲεν Κυριος ανυτω 63. 
Λαξε] Κυριος ἐν τὴ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 
χάξε σὺ σοὶ Απη. Εὰ. 

αὐτῷ] τῦρος αὐῇον 128. Κύριος, 
λαδε )ς. Λαξε] λαξε σὺ Απηι τ. 

Λαδε---παρατάξει 'π οοιη. {64.] Σεῖς, ε 

Α ξς9. 

τὸ 

Ἰέσρει 64. Σεδρει 82. Ἐξρει τοϑ. 

εἶπεν αὐτῷ Κύριος] εἶπεν ρος αὐῖον ο Κυριος᾿ 

ἐὐεγῖς αὐαπι Βααί, φιανι αϊβεαυὶξ ραίεν ἱπας εἰ ἤκειπι, φιὶ ο Δβεγ᾽ 
ἐαηι, ἐχεϊ ἦε : εἰ φαϊβεαδὶς αἰατε το Ἴποὸ, φμΐ οὐ οἱ “ἰδὲ ἐπ πεν σα, 
γποπιῖς Δήαροιὴ πὶ ογἀϊπαιίοπς ΨΊρΙ, Ὑαρῖ, τὸν μόσχον τὸν ταῦρον] Ω 

Α ω τὸν ταυρον τὸν μόσχον τὸν ταῦρον 82. τὸν ταυρον]} -Ἐ- τον σιτευτον 
τό, ς3, ς7, 77» 131) 200, 436. (αἴ. Νίς. τὸν σιτεῖον 30. δῖαν, 
τον ταῦρον---σατρί σ8]} τὸν σιτευΐον τε ὥὔχτρος δ ΧΙ, τς, 18, 10, 20, 
84) 55, 58, 64, 71, 75, 76, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟΠρ]. 
ΑἸά. ΑΙεχ. Αὐιη. 1. Ασηι. Ἐά. (σθογρ. τε τσᾶτρος σδ τὸν σιτειἾον. χὰ; ὅς ἐςι--- μόσχον δεύτερον] α Οὔπι ἰηϊοιτηδά. Ε΄. 
πατρί σΕ} ἀπὸ χ]ηνῶν ἀπὸ τὰ πατρός σε δῖαν. Οἴτορ. (ἀπὸ κ]ηνων) 
τὸ πατρός σα ϑῖαν. Μοίῃ. 
γι γ6. καὶ μόσχον] κ᾿ καὶ γς, 76. 
μόσχον τὸν δεύϊερον 10) (οβ» λα τοῦ, κ τό, ς2, ξ7, 77» 131) 4236, Ζ37). (χι. Νὶς, μοσχον ἐλχετη ςα, 84), 134. καὶ μοσίον τοῦ δευτέρον Τὸν επ]αετὴ ς8. ἢς, ηἰῆ τὸν μόσχον, (οπηρ]. μόσχον τὸν δεύτερον τὸν ἑκ]χετῇ ΑἸεκ. μόσχον καὶ δεύτερον ἐν ὃ ἔτεσι 8Αν. Οἰἴἶΐτορ. δεύτερον] α Χ, ΧΙ, 29, ςς, ζο, ἡ, 78. )6, 141. ἐπ]χετῃ] Φ ἔτη 7ζ. (Ρταπηϊτε, τον τοϑ. ὅ ἐς! τῷ πατρί σΒ] ὁ εξὶ τὰ πατρος σε Χ, ΧΙ, τ8, (οπηρμὶ. ΑΙά4, Αἴοχ, λ 75. τῷ πατρί σε 29] τε τσατρός σὰ ς4, 84, τού, τοβ, 12:1, 128, 134. καὶ τὸ ὥλσος---ὀλοϑρεύσεις] καὶ ὀλοϑρεύφεις τὸ ἄλσος ὃ ἐπὶ αὐτό Ατπι. 1. Ατπι. Ἐ4. καὶ τὸ ἄλσος αὐτῷ ὃ μετ᾽ αὐτῷ ὁλοϑιρεύ- σέις Ὅεοτρ. καὶ τὸ ὥλσος ὃ ἐπ’ αὐτὸ ἐκκόψεις ὅ5[αν. ἐπ᾿ αὐτὸ ἐπ᾿ αὐης 11. επ᾿ αὐυτω Χ, τό, 18, 29, 44, δ) 555) τοῦ, 121, 128, 134) 200, 237. ΑἸά, (δι. Νίς. επ᾿ αὐὖῇω 82. αὐτὸ] αὐτῷ ἴῃ ςμα- ταξὶ. τηῖϊποτε ΑἸεχ. ὀλοϑρεύσεις} ἐκκόψεις Χ, ΧΙ, ἃ ς, 18, 29, 30, 44.» 54) κς, ς8, ςο, 64, γι, γ6, 84) τού, 108, 121, 128, 134. (πρὶ. ΑΙΔ. εἐχκοψης 10. ἐγχοψης )ς. ἐχχόψα]ε ΑἸάκ. “- ΧΧΨ., ϑυσιαςήριον] ργατηΐι, τὸ Ὁ ὐομρὶ. ΑΙᾳ. τῷ Κυρίῳ λ τῶ ΧΙ, τό, 18, 30, 44) κ4, ες, 57, 58, 64, γς, 85, ὃς, τοῦ, τοϑ, 128, 134; 200, 236, 237. Οσπηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. Οὐδὲ. Νῖὶς. α τς. τῷ Κυρίῳ---ΝΜΙχωζὶ] Κυρίῳ τῳ Θεῳ σὰ τῳ οφϑεῦῖι σοι ἐπι της κορυφης τοῦ Μανωξ τε ορᾶς (8. Κυρίῳ τῳ Θεῳ σοὺ τῳ οφϑεῖ]ι ἐπὶ τὴς κορυφῆς τοῦ θρδς 84. - τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σϑ] υρια τὰ Θεὰ σὰ Χ. Ατηι. 1- Κυριω τὼ Θεω σε γγ6. ἐπὶ χορυφὴν] τώ ὠφϑενῖ 50} ἘΠῚ τῆς χορυφης )ς. ὀφϑέγι σοι ἐπὶ τῆς κορυφῆς ΑΙά, τῷ ὀφϑῖντι σοι ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῷ ὄρους ΑΙεχ. ἐπὶ κορυφὴν---λήψη] τῷ ϑῴϑεντι σοι ἔπι τῆς Κοῤυφης τὰ ορους τῇ ἐν τῇ χαϊαδυσες τῆς παρα- ταζίως καὶ ληψεις 44. ἄς, ἰῇ καὶ ληψη, 54, 76, τοό, 134. 

Ἁ ’ ΄ χαὶ μόσχον δεύτερον} 
τ 

“ χαὶ μόσχον δεύτερον ἐπ]χετῃ] 

ΕΣ “ῦ0᾿ 
ος ἔς! τῷ 

τῇ πατρί υ]5] τα ὥατρος 30, 44. 64, 

. Ν ἐπ᾿ 

24, 



ἴδ. 

ἦν 

27. 

28. 

20. 

ΚΡΙΤΑ,ΙΙ 
Κεφ. ΥἹ. 

2 “7. : : ῃ 7΄ ᾿ “ ΄ »ὦ 

παρατάξει" χαὶ λήψη τὸν μόσχον. τὸν δεύτερον, χαὶ ἀνοΐσεις ὁλοχαυτώματα ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ 

ἄλσες, οὗ ἐξολοσρεύσεις. Καὶ ἔλαδε Γεδεὼν δέχα ἄνδρας ἀπὸ τῶν δόλων ἑαυτϑ, χαὶ ἐποίησέ 

ὃν τρόπον ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν Κύριος" χαὶ ἐγενήθη ὡς ἐφοξήθϑη τὸν οἶχον τῷ πατρὸς αὐτῇ χαὶ 

τὸς ἄνδρας τῆς “σύλεως τῇ ποιῆσαι ἡμέρας, χαὶ ἐποίησε γυχτός. Καὶ ὥρϑρισαν οἱ ἄνδρες τῆς 
ἫΝ .“3 Ν. : φ᾿ ᾿ ,] ᾿ 

«πόλεως τοπρωΐ" χαὶ ἰδὲ χαϑήρητο τὸ ϑυσιαςήριον τῇ Βάαλ, χαὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ ὠλό- 
ἊΝ, ΄ Ν ᾿ ᾿ 

ϑρευτο" χαὶ εἶδον τὸν μόσχον τὸν δεύτερον, ὃν ἀνήνεγχεν ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον τὸ ὠχοδομημένον. 
.. "Ψ ὃν ΟΝ Ν ΄ » μ᾿ ςσς ».γ ν εἱὉ -ῶ ν. » ᾽ ΝΆΧ Ζ Καὶ εἶπε) ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτϑ, Τίς ἐποίησε τὸ ῥῆμα τᾶτο; χαὶ ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνη- 

Ν» Ψ Γεδεὼ εΝ Ἶ Ν 3 ΓΝ κ εἱ " 
σᾶν, χα! εγγωσᾶν ΟΤΙ τ᾿ εὐξέῶὼν υἱος Ἰωὰς εἐγοι! σε ΤΟ βημᾶ τΤῶᾶτο. Καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες τῆς τό- 

λεως πρὸς Ιωᾶς, ᾿Εξένεγχε τὸν υἱόν σου, χαὶ ἀποθανέτω, ὅτι χαϑεῖλε τὸ νυσιαςήριον τῇ Βάαλ, 
- 

μὐβυ δ; Μαωυξὶ ] ἐπι τὴ; χορυφῆς τὰ ἍΜανωξ (ἴῃ ππᾶτρ. του κραϊαιωμα- 
τος) Χ. τῳ οφϑεῖι σοι ἐπι τῆς κορυφῆς τὰ οῤρυς] Μαωξ 15.) 108, 128. 

(οπρρὶ. ἢς, ἔπε τῷ, 18, ὅ4. ἔς, πῇ Μαωδλψ9. ἐπὶ κορυφὴν τοῦ 
μανεὲκ (ἢ) 82. ἔπι τῆς κορυφης Μανωξζ 209. ἃ ἐπὶ κορυφὴν Μα- 

ωζὶ τότε ἐν] ἐπὶ τῆς κορυφης τῇ Μανωΐ τε οροὺυς ἐν ΧΙ, 29, 71) 121. 
ἐπι τῆς κορυφῆς του: Μανξ εκ τδτενεν 16, 30, 56, 57. 63, 77, ὃς, 131) 

144.) 236, 237. αι ΝΙς: πὶ ΤᾺ κορυφης του Νίανεξεχ τὰ ἐν (3. 

τω οφϑεῇ σοι ἐπὶ τὴς χορυφης ΤῈ Μαιωξ΄ τὸ ὀρόυς ἐν 55. ὃς ὥφϑη σοι 
ἐπὶ τὴν κορυφὴν τὰ ὄρους τότε Κἴανωξὶ ἐν Ατπινς 1. ὃς ὄφϑη σοι ἐπὶ 
χορυφὴν τοῦ ὄρες Μανὼξζ ἐν Ατηγ. Ε4, τῷ ὀφϑέήι σοι ἐπὶ τῆς χορυφὴς 

Μανὼμ, ὅ ὀρβους ἐν ὕθογρ. τῷ ὀφϑέντι αὐτῷ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τξ ὄρους 

τότε ἐν δῖαν. Οἶτοσ. τῷ Ὁ ἐφϑέδι σοι ἐπὶ τὴν κορυφὴν τὸ (ὄρες) Μαωζὶ 

ἐν 8ῖαν. Μοίᾳ. Μαωξὶ] τε Μαξεκ 11. Μαωχ, 1]. τε Μανου 
ἐκ 2. τῷ κραταιωμαῖος τηᾶτρ. 58. λα 59. τῇ ὁρες 7ς. τῷ Μανὼφ 
τὰ ὅρους ΑΙά. Μαὼζ ἰπ οπιαγαξξ. πηΐποτε ΑἸεχ. τάτε ἐν τῇ} τοῦ 
φρβῶεν τὴ Χ. τᾶτον ἕν ΤΉ 19. τοῦ ἔν Τῇ ς8, ξ0, 75) 84. εν τῇ 128. 

ΑΙ4.  ὠμ.παραταξει] καΐαδυσει τῆς παραταξεως 49) 75. 84. τὸν 
μόσχον] ἐν τω μοσχω 19, 1ιο8. σὺν τῷ μόσχω Οομπρρὶ. τὸν δεύ- 

τερον} α ΣΧ, ΧΙ, 1ξ,) 29, 445) 44) 59, 04) 71» 75» 76» 84, τὸό, 121; 
128, 134. Α14. τω δευτερω 19, τοϑ. (μηρί. κα δευδερον ᾿ς. ὅλοι 
καντώμαϊα} ολοκαυτωμῶ 11, τς» τό, 18, 19, 29, 30, 44) 4, ςζ,) (6) 

57, 58, 63, 64.» 719, 76, 77: 82, 84) ὃς, τού, τοβ, 121, 128, 134. 236, 
437. Οομρὶ. ΑἸοκὶ (δῖ. Νίο. εἰς ὁλοκαύτωμα Ἄγη). 1. Ατπι. Ἑά; 
ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν τοῖς ξύλοις τὰ ὥλσες] ἐν τω ξυλω τὰ λαξ σοὺ τ9- 
Κ' ἐξολοθρεύσεις] ἐκ ἐκοψεῖς (Π0) .9. ὃ ἐκκόψεις Αἰεχ. δῖαν, ἐξο- 
ἀὐθαδου;] ἐκκόψεις Χ, ΧΙ, 1ς», 18, 19, 29, 30, 44. ς ς, 8, 64, 71, 
γ6, 84. τού, το8, τοτ) 128, 134. Οοιηρί. ΑἸά. εγχοψεῖς ς 4, ᾽ς. 

ΧΧΨΠ. δέκα] τρεῖς καὶ δεκῶ το, 4) 75» 128. δεχα καὶ τρεῖς 

ς8. τρεισκαιδεκῶ ς9,) 1ο8. τρισχαιδεκὼ γ6, 84. τοῦ, 134. ΑἸεχ, 
Ατπι. τ. Αγ, Ἐά. δέκα ἀνδρας] ανδρας δεκατρεις (4. ἑαυτὰ] 

αὐτὰ ΧΙ, τό, 18, 44) 54) 55» 575 58, 63. 64) 75, 77. 83, 84) ὃς, τού, 
χΧοϑ, 121) 131) 134) 1444 2090, 236, 237. (οπλρῖ. Αἰά. Αἴεχ. (δῖ. 

Νις. αὐτῷ 1:28. καὶ ἐποίησε] -ἰ- ὅτως Οεοτρ. 

καϑα ΧΙ, τς) 18, 10) 295) 30, 44) 545 ς4ν 58, 64) 71) 75» 76, 849 
τοῦ, 108, 1219 128, 134. (πρὶ. ΑΙή, ΑΙεκ. ἐλάλησε] ἐνετείλαῖο 
8ϊαν. πρὸ; αὐτὸν} αὶ ΧΙ, 44, κ4) ςξ) ς9) 71») 76, 84, 166, 134. 
αὐΐω τό, 30, ς 7, 63, 71) 775), 825 (τηᾶγρ. ὃ ς.} 131) 200, 216, 227. (Αἴ. 
Νῖς. Οεογρ. ὅ8[αν. πρὸς αὐτὸν Κύριος] α Χ, 29, 121. προς αὖ» 
τον ὁ Κυριος 144- Κύριος αὐΐω ς8, ἐγενη)} ἐγενέϊο ΧΙ, ιτς9 18, 
10, 30, 545 οὔ, ς8, 63, 64, 71, 7ς, γό, (84, υἱ νϊάετυγ.) τού, τοϑ, 121, 

χ28, 13... 209. ΟΟμρΙ. ΑΙ4. ΑἸεχ. "44. πατρὸς αὐτῷ] πατρὸς 
αὐτὰ Αἴη). τ. Ασῃ). Εὰ. Οεοῦρ. δίαν πσπόλεως]} -Κ αὐΐου 128. 
τὰῷὁἝ ποιῆσαι!) τὰ μὴ τοιήησαι Χ, 29, 58, 71) τ21. (οπιρί. ΑἸά. μη 
ποιήσαι 15) 185) 19) 645) 1Ιοδ. ΑἸεχι . τὰ ποιῆσαι ἡμέρας} αὐΐκ μη 

᾿πομησῶι ἐν τῇ ἡμέρα 54. 50, γ6, 84, τού, 134. τοῦ μὴ ποιήσει ἐν τῆ 
ἡμέρα 7ς. ποιῆσαι ἐν ἡμέρᾳ. Ατπι. τ. Ατπ). Ε4. ὃς ἐκ ἐποίησεν ἐν 
ἡμέρᾳ Θεοῖς. τῷ ποιῆσαι τᾶτο ἐν ἡμέρῳ ϑῖαν, Οἰἶζτορ. τῇ ποιῆσαι 
ἐν ἡμέρᾳ, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐποίησε] α καὶ ς8. Απῃ. 1. Αστι. ἙΕά, 

ὠλλ᾽ ἐποίησε Οέεοτρ. νυκτός] ἐν νυκτί Απη. 1. Αγ. Εά. ϑ8ἴαν. 
ΧΧΝΠΙΠ. Καὶ ὥρϑρισαν] ὀρϑρίσανες δὲ 8ϊαν. Οἴτορ. 

σαν] ορϑρισαν 131. οἱ ἄνδρες} κοὐ Ατη. τ. Ατη. Ἐά, πόλεως] 
Ἔ αὐα 4.45) κ4,) ξ9, 73» γ6, 84. 134. τοπρωΐ] τῷ τρωΐ (ςοτί. τὸ 

σρωΐ 18.) Οαῖ. Νίο. τωπρωϊ ςς, αὐτὴ τὸ πρωΐ τοό. τὸ πρωΐ 131, 
144. ᾿ καϑήρητο) καϑειρῆτο 11. καϊεσκῶώμμενον Χ, ΧΙ, τς» 10, 20) 

30, 44, 54, 58» 58, 64) 721, 25», 76, 84) τού, τοϑ, 1217) 128, 134. 
(πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳ. καϊεσχκαμενον 18. καεσκαμμένον 

ἣν ΑτΓη) 1. Ἅπα. Εά. Οεοτρ. τὸ ὁ ϑυσιαςήριον] ατοῖο. -Ἐ αὐα 

53. τὸ ἄλσος τὸ] το αλσος τω 7Κ. ἄλσος---ἐπὶ] αλσος τὰ ϑυ- 

σιαξηριᾷ ἐχχομένον. κα! ὁ μόσχος ὁ δεύϊερος ο σντευῖος ἀνενηνεγμενος εις 
φλοκαυζωμα ἐπι ’ι9θ. σὸ ἐλ αὐτῷ} αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτὸ Απῃ. 2. ὃ ἐπὶ 

ὥρϑρι- 

« ᾽ 
ὃν τρόπον} 

αὐτῷ Αὐτα. Ἐὰά, ὃ Οεογξ. ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὖο τ44. ἐπ’ αὐτῷ 
--ὠἀνήνεγκεν] ἐπ᾿ αυτο καὶ ὁ μοσχος ο διχει]ος ἀνηνέγμενος εἰς ὁλοχαυ- 

τωμα 44. επ᾽ αὐο ἐεχκεχομμενον" καὶ ὁ μοσχος ὁ σιτευτος ἀνηνεγμε- 
νος εἰς ολοκαυύϊωμιὰ 64. ὠλόϑρευτο) εἰν κμνόμ 30. δῖαν. ὠλος 
ϑρευμένον Ατπι. 1: Αγη). Εά. ἐχκεχομμένον ἥν Θεογρ. ὠλόϑρευ- 
το--ἰπὶ} ἐκκεχόμίμενον κι 8 μοσιχὸς ὁ σετεύϊος ἀνηνέγμενος ἐπὶ Χ, ΧΙ, 
205 τ» 717) 121. εκχεχομμενον καὶ ὁ μοσιχος ὁ σιτεύϊος ἀνηνεγμενος 
εἰς ολοκαϑωμα ἐπὶ τς, ι8, γό, τού, 1οϑ, 128, 134. Αἰεχ. ἧς, ηἰῆ 
εγκεχοόμενον, ς4. ὥς, πἰῇ σλοχαντωσιν, ς8. ἔς, πε ρηπιο ὁ, 8.. 
ῆς, πιῇ ἐκκομμένον, ΟΟπιρὶ. ἐχχεχομμενον χαὶ 9 μοσχος ὁ σιτευτος 
ἀνηνεγμένος ολοκαυτωμαΐα ἐπι το. εγκέχομενον καὶ ὁ μόσχος ο σιτευ- 
τος ἀνηνεγκμένος εἰς 0). οκαύωμα ἐπι 75- καὶ εἶδον --ϑυσιαφήριον] 
καὶ ὁ μόσχος ὃ σιτευτὸς ἀνηνεγμένος ὁλοκαύτωμα, ἐπὶ τὸ ϑυσιαρήριον 
Αἴ. τ. Απη. ΕἘἀ. καὶ ὁ μόσχος ὁ σιτευτὸς ὠνηνεγμένος εἰς ὁλο- 

καύτωμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον νέον δῖαν. Οἷἶτορ. εἶδον] εἰδαν 11, ὃς, 

144. τὸν μόσχον---ανήνεγχεν} ὁ μοσχος ὁ σιτεύος ἀνηνεγμενος: 
τηᾶγρ. 8ς.. τὸν μόσχον τὸν δεύτερον 'τὸν σιτευτὸν σφόδρα καὶ ἀνη- 
νεγμένον Θεοῖς. τὸν μόσχον τὸν δεύτερον τὸν ἀνηνεγμένον εἰς ὁλοκαύ-, 
τωμα ϑίαν. Μοίᾳ. τὸ ῳκοδομημιένον] τω ὡκοδομιμ,, (ουπὶ ε ἴαρτα, 
11...) 75. νεοωκοδομημένον (ἢ) δῖαν. Μοίᾳ. ᾧκοδομημένον] οἰκοδοα ᾿ 
ΕΥθθο 64. 

, ΣΧΙΧ. Καὶ εἶπεν ἀνὴρ]. Καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ἁγπ. 1. ΓΝ Ε4, 
εἶπεν ἀνὴρ, πρὸς τὸν πλησίον “αὐτὮ εἶπαν. ἕτερος πρὸς ἕτερον ϑίαν. 

Οἴἶτοσ. σφρὸς τὸν τελησίον αὐτῇ τῷ τελησίον αὐτῷ Αττη. τ. ΑΥπις᾿ 
ἘΔ. τῦλησίον αὐτξ} καὶ αὐἷε 44. αὐτῶ} αὐτω "ς. αὐτῷ Οεοτρ. 
ϑίαν. Μοίᾳ. τὸ βῆμα 19] τὸ πραγμὰ ΧΙ, 19, 44, τοϑ. (οπρ, 
δἷαν. τὸ ῥῆμα Ὁ15] τὸ σραγμαὰ τς, 18, 20, 30, ς4, ςζ» 58, 64, γ1ν 
9 γ6, 845 τού, 121, 128, 1324. Αἰά, ΑΙεχκ. Αγαγ. 1. Αγπ). Ἐάώ, 

ἐπεφήτησαν] ανέϊαζον καὶ διεζητεν καὶ εἶπαν Ἰηᾶγρ. ὃς. ἐπεζήτη- 
σαν--Γ ιδεὼν] ανηΐαζον καὶ εζηταν και οιπὰν οτι Γεδεων Χι ανη- 

ταζον καὶ ἐξεφηταν καὶ εἴπαν οτι Γιδεων ΧΙ, 20, ς8, 121. ΑἸά. ἔς, 

πἰῇ ἐξετηζαν, ςς. ὥς, Π[[ εἰπὸν, 719 76, 84, τΙο6. ανηΐαζον και εζε- 

ζητέν καὶ εἶπαν Γεδεων 1 ς, 64, 128. Οοπιρ]. ΔΙοχ. ἤς, πἰἢ εἶπον, ς4, 
ξ9. ἔς, πἰῇ εἶπες τοΒ. ανηταζον καὶ εξεζητεν καὶ εἰπαν' Γεδεων 18, 
ανηταξαν και εξεξηταν καὶ εἰπὸν Γεδεων τ9θ.. ανήϊαζον καὶ εζηταν καὶ 
εἰπὸν οτι Γεδι 44. ανηταζον καὶ εξεζητων καὶ εἰπὸν Γεδεων 7ς. ἔπει 
δητησαν καὶ ἐπεδητησαν, καὶ ηρευνῆσαν καὶ ἐγνωσαν οτι Γεδεων 82, 
ανηταῖζον καὶ εζηζητεν καὶ εἶπον οτι Γεδεων 134. ἠρεύνησαν] εξερευ- 

γησαν 30. εξηρευνῆσαν ς6. εξηραυνησαν 63. ἔγνωσχ»] ἐπέγνωσαν 
16. εἶπαν Αττη. τ. Απῃ. Εά. αν. Οἴἶτορ. υἰὸς) ργαιηϊτ, σ τό, 
40, ςό, ςγ9 63, 779 ὃς. τού, 1215). 131) 1347 1447200, 23 36. ΑἸά. ΑΙ΄οχ. 

(δῖ. Νῖς. υἱὸς --εἶπαν 1 Ἰπ οοπι. [64.] ἐποίησε τετὸ καὶ εἰπὸν 4.4. 

υἱὸς Ἰωὰς] ὁ υἱὸς τῇ ἸΙωὼς (ὕεοῦγ. Ἰωὰς] ας γ5ζ.ς τὸ βῆμα 4} 

λ 199. 1ο8. (Οπρὶ. τὸ τραγμα τρᾶγρ. ὃς. ᾿ 

ΧΧΧ. Καὶ εἶπαν--πρὸς Ἰωὰς] α οὐπι ἱπίεϊτηεά, ς9. καὶ λέγου. 
σιν ἄνδρες τῆς πόλεως τῷ Ἰωὰς Ατπι. «1. Ατπι. ἘΔ. - εἶπαν] εἰπὸν 
11, τό, 30, ς3, 54. ςό, ς7, 78. 77» 84. 8ς, τού, 134, 144) 200, 237. 
(ας. Νις. . τὡρὸς Ἰωὰς) τῷ ̓ Ιωὼς Οφγε. “πρὸς Ἰωᾶς, ᾿Ἐξέεγκε 

τὸν υἱόν] τῆρος τὸν τσάτερο αὐξ εξαγαγε τὸν υνον44.. ᾿Εξένεγκε] 

ἐξαγαγε ΧΙ, τς, 18, 10, 297) 30, 54) 55) 58, 71, 75) 76, 84, 108, 
121) 128, 134) 2090. (οΙηρ!. ΑἸ4. ΑΙοκ. ἐξενεγκον ςό, 63. εζηγῶγε 
τοό. ὅτι καθεῖλε] καεσκαψε γαρ Χ, ΧΙ, 29. καϊεσκαψψεν τῶι, 

καϑεῖλε] καΐεσκαψε τς, τό, 18, το, 445 52, 53» 54) ςξ) 5759 64, 71 
75» 76, 77. 84, 8ς, τού, 1οβ, 128, 131, 134.» 140 200, 236, 237. 
Οοπιρὶ. ΑἸά4. Αἴεχ. (δι. Νίος. καϊεκαψεν 3... κατασκαπίων κατε: 
σχαψε ς8. τῇῷἪ Βααλ] αὶ τὸ Αἰή. Βααλ---ὐπὲρ τῇ Βάαλ ἰπ 
οοιη. (ε4.] Βααλ καὶ εἰπεν Ιωας πρὸς τες αἀνδρας" μη νμ. δικ. περι τοῦ 

Β. 44. καὶ ὅτι---αὐτῷ] καὶ το αλσος τὸ ἐπ᾽ αὐΐω καΐεςρεψεν ςς. 
καὶ ὅτι ὠλόϑρευσε) καὶ ἔκοψε Χ. καὶ ἐξέκοψε ΧΙ, 29. καὶ ὡλό» 
ϑρευσε Απη. 1. καὶ ἐξωλόϑρευσε Αππν ἘΔ. ὅτι ὠλόϑρευσε 



΄ 

! 

ΚΡΙΤΑΙΊΙ. 

ΚΕΦ, τ, 

χαὶ ὅτι ὠλόϑρευσε τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ εἶπε Γεδεὼν ὑἱος Ἰωὰς τοῖς ταὶ μρίη ας 31. 
ἐπανέςησαν αὐτῷ, Μὴ ὑμεῖς γῦν διχάζεσϑθε ὑπὲρ τῷ Βάαλ; ἢ ὑμεῖς ΤΌΚΕΤΕ ἀὐΤΟν. ο ἐᾶν '- 

χάσηται αὐτῷ, ϑαγατωϑήτω ἕως πρωΐ" εἰ Θεύς ἐς, δικαζέσϑω αὐτῷ, ὅτι καϑεῖλε τὸ Ὑυσίαεῦ. "Ἢ" αὐτῇ, Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἱεροδάαλ, λέγων, Δικαζέσϑω ἐν αὐτῷ ὃ 

Βάαλ, ὅτι χαϑηρέϑη τὸ ϑυσιαφήριον αὐτᾶ, Καὶ πᾶσα Μαδιὰμ, καὶ Λμαλὴς, χαὶ υἱοὶ ἄνατο- 
λῶν συνήχϑησαν ἐπὶ τοαυτὸ, χαὶ τααρεγέθαλον ἐν τὴ χοιλάδ Ιεζραξλ. Καὶ πνεῦμα Κυρία ἐνέ- 

δυσε τὸν Γεδεῶν, χαὶ ἐσάλπισεν ἐν χερατίνῃ, χαὶ ἐδόησεν ᾿ΑΣιέζερ ὀπίσω αὐτᾶ, Καὶ ἀγγέλες 

ὠλόϑρευσε] εκοψε 1 ς) 18, 19, 64, τοϑ, 128. 
Οὐοηηρὶ. Αἰεχ. ὅν. Μοίᾳ. εξεκοψεν 30, ς4) 58, 71; "6, θῳ, τού, 
121) 144. ΑΙά. ὠλεϑρευσεν (ῆς ἐεπιρετ) 63. τὸ ἄλσος τὸ ἐπ αὺ- 
τῷ] τὸ ἄλσος ἐπ᾿ αὐτῷ Αττη. τ. τὸ ἄλσος ὃ ἐπ᾿ αὐτῷ Ατηι. Ἑά. τὸ 

ἄλσος αὐτὰ ἐπ᾽ αὐτῷ Οεογρ. τὴν δρὺν ἢ ἐπ᾿ αὐτῷ δῖαν. Μοίᾳ: 
"ἢ 

ὅτεξέιοψε (60) 7. 

ἊΝ ] νι, τς αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐο 64. ὯΝ ὼ . 
4, ΧΧΧΙ. Γεδεὼν υἱὸς] α Χ, ΧΙ, τςγ τό, 18, 19, 29, 30, 52. ζΆ, 

55, 56, 47, ς8, 63, 64, 71, 7ς, 76, 77, 82, 84, ὃς, τού, 121, 148, 
131) 1349 144) 200, 2306, 237. Οοπῃρ]. ΔΙ4. Αἰἱεχ. (αἵ, Νίς. Ασῃι. 1. 

πη. Ἑά, Οδαγρ. δίαν. υἱὸς Ἰωᾶς] α το8β. τοῖς ἀνδρώσι-- 
αὐτῷ 1] ωρος τῆς ανδρας τῆς ἐπανιξάμενες ἐπ᾿ αὐον Χ, τς, 18, 20, 
30) 58) ὕ4, 71. (πρὶ. ΑἸά4, δῖαν. Μοίᾳ. ὅο, πιῆ ἐπανιςανομιενες, 
ΧΙ, 121. ἔς, πἰῆ συνιγάμενες, 75. τοῖς ἀνδράσι τοις ἐπανιςαμένοις 
ἐπ᾿ αὐδον τΩ. τρος τὰς ανάρας τας συνεςαλμενες ἐπ᾿ αὐον «4. ῆς, 
ὩΪΠ συνεςαμενους, 9. ρος τὰς ανδρας τῆς ἐπανιγαμενας αὐΐω ςς. 
τῦρος τὰς ἀνδρας τας συνιξαμενες προς αὐῇον γ6. ἢς, ἡἰἢ συνεξαμενες, 
84, τοό. ρος τὰς ανδρας τες ἐςαμενες ἐπ᾿ αὐΐον τοῦ. ΑἸοχ. προς 
τὰς ανδρας τὲς ἐπανιςαμεένες ἐπ᾿ αὐω 128. ρος τὰς ανδρας τῆς σο- 
λεὼς τας συνιςάμενες προς αὐΐον 134. τοῖς ἄνδοάσιν τοῖς ἐπανιςαμέ- 
νοις ἐπὶ αὐτὸν Αττι. 1. Αττη. ἘΔ. τοῖς ἀνδράσιν οἷ ἐπανιςάμενοι ἦσαν 
Ὡρὸς αὐτὸν ΟδοΡ. Μη] γ):. Μὴ ὑμεῖς--Βααλ] Νιαπφιεϊα νος 
7κηϊοαιῖς Βααὶ Αὐδι. 10. ἀξ ῥχογη!η ἀρυιά Ῥγοίρεγ. ὑμεῖς νῦν] 
α νῦν Οεοιρ. δικάζεσϑε] δικαξεσϑαι 18, ᾽ς. ὑπὲρ] περι ΧΙ, 
Σς, τϑ, το, 29, 54) ςζ) 58, 64, γ1; 755 76, 84) τού, τοβ, ταῖ, 128, 
134. (Ομ. ΑΚ. ΑΙεκ. ἢἥ ὑμεῖς] , ἡ ςς. καὶ ἢ ὑμεῖς Αγ. 1. 
ἄγαν. Ἐὰ. ἢ ὑμ. σώσ. αὐτόν] , 75. σμῤ (αἰναπι Καοϊὶς ἐπ ἢ 
Αυξῖ. 1, ἀε ῬτΟΤΉΗΤ. ἀριὰ Ῥροίρει, σώσεε] σωζετε 30, ςς, ςό, ς8, 
76, 84) τοϑ, 134. (οῃιρὶ. Αἰεχ. σωζεσϑε 9. σωσεστε (υἱ νἱἀείυτ) 
77. σώσετε αὐτὸν} αὐτὸν σώξετε δῖαν. Μοίῃ. ὃς ἐὰν---πρωΐ] 
ος αὐεδίκησεν αυτω; ϑανάτῳ αποϑανειται ἕως Ὡρῶν 18, οςιὶς ἠδίκησεν 
αὐῇον ἀποϑανειτε τως πρῶν 447 124. ἧς, ηἰῆ ἀποϑανειται, ξ4. 50, . ἈΝ 

ΦΦ “᾿ 42 «Ὁ . , 76,84. ὃς αἀνεδίκασεν αὐτῷ ὠποϑανίτω ἕως πρωΐ Οὐρὶ. ἢς, πἰῆ πε κον ΝΑ ς ΞΞ5 4 7 ΓΕ ᾽ "“ ἐ « “ ἀποϑανᾶται, ΑἸὰ. ὃς αἰγεδίκησεν αὐτὸν, ἀποϑανεῖται ἕως ττρωΐ ΑἸοχ, 
φμὶ ἐκ ἐμηε ἐπρμνλας ἱπρ 2 «πονγΐδέμν ἐπ πιακς Δυξὶ. Ἰ. ἀε ῬΓΟΠ ΠῚ ἀρυᾷ 
Ῥχοίρεσ. φαὶ λμάίείωνα ζεοσεῖς οὶ στογίφίων μίας πᾶκθ : ὅγυ, Βαι- ευγ. 
ὃς ἐὰν δικάσηται] ος αὐεδικησεν τς, τ΄. ὃς ἐὲν δικάσηται αὐτῷ 
Μανατωθήτω) ος ἂν καἸεδικασεν ἀποϑάνειται ΧΙ. οὃς ἂν πδικησεν 
αυτω ατοϑανετω 19. ὥς; ηἰῇ ος τις, ξξ. ος αντεδικῆσεν αὐΐω απο- 
ϑάνειται 29) 645 128. ος αὐεδικασεν αυτω ϑανατω αποϑαγειτε 20. 
ος αὐεδικασεν αυτῷ αποϑανξετω ς8. ος ἀντεδικασεν αὐῇον αποϑάανει- 
τας 71. οςὶς ἤδικησεν αὖον αποϑανετω )ς, τοό. ος αἥεδικασεν αὐτῶ 
αποϑανετω τοϑ. ἔς, πἰΠ αντιδίκησεν, Οὐτηρὶ. 
αὐἹεδικησεν ἀυτῳ Χ. αὐτῷ, ϑανατωθήτω] αὐἾον, ϑανατω ϑανατω.-Ἅ 
ϑησεται τό. ϑανα]ωθϑήτω) αποϑανειται Χ. ϑανατωθησετὰι 63. 
αποϑανετίο 121. ἕως ὥρω} κα ξς. εἰ Θεό;---καϑεῖλε] ες Θεὸς 
αὐτὸς εςιν, ἐχδικησει αὐἶον οτι κατεσχαψεν 1) 18, 64, 128. ὥς, πΙῆ 
ἑαυτον ῬΓῸ ἄυτον, τοϑ. (οῃρὶ. ΑἸά. ες Θεὸς αὐξ ἐξὶν ἐχδικησει 
αὐῇον οτι καϊεσκαψαν το. εἰ ἐσὲ Θεος, ἀντος ἐκδικήσει ἑαυτὸν, οςις 
καΐεσκαψε ζ4. ἧς, πἰῇ ἑαυτὸν τχδικησει, 75. εἰ Θεὸς ερὶν ἐκδικηση 
εαὐϊον οτι καϊεσχωψαν τ8. εἰ εςιν Θεὸς, αὐῇος εχδικει ἕαντον, οτὶ 
κατέσκαψε ζ9. εἰ ἕξιν Θεὸς, αὐτὸς ἐκδικήσει αὐτὸν, ὅτι κα]έσκαψεν 

ΑἸεχ. 
εαύΐον καὶ ὑμεις τε επτισυγιςασϑε αὐτῷ καὶ ἐπεκώλεσεν αὑτὸ ἐν τὴ ἡμερα 
ἐχεινὴ δικαςηριον τὰ Βαὰλ καὶ πάσα 44. εἰ Θεός ἐς ] Ργρεηηἶ, καὶ 
Απῃ. τ. δικαζέσϑω] ἐκδικησει ς, 237. δικαζέσϑω αὐτῷ] ἐκ- δίχησες αὐον τό, 52, 309, 5.36. (αι, Νίς. δικώσατο (πο) ἑαυτῷ κό. 
δικασατω εαυτω 63. εχδικησες ἑαυτὸν 77. οἱκπαοει (5 «ξ οὸ γυϊρ. 
ἔρίξ (Σὲ οἰπάϊεαδὶε Λυξὶ. 1. ἀδ ρτοπι!, ἀριά Ῥτοίρευ. αὐτὸς φητείτω τὴν ἐκδίκησιν (φιωξγαι οἱκα δα") ἑαυτῷ Ἀπ. τ. Απη. Ἐὰ. δικαζέσθω 
αὐτῷ ὅτι καϑεῖλε] ἐχδικήσεις ἔχυτον οτι καΐεσκαψε ΧΙ, 20, ξς, 71, 121- 
ὥς, αἰ αὐτὸν, 30. αντος ἐχδικῆσες ἑαυτον οτι καϊεσκαψεν γό. ῆς, ἰᾶ καΐεσκεψαν, 84. ἢς, ηἰῆ χαὔεσκαψαν, 134- αὕυτος ἐκδικησειεν χυτον ὁτι κα]εσκαψε τοῦ. αὐτῷ υἷκ.} εαυτὼ 82. 8αν, Οἴτορ. ὅτι καϑΣ!}λε} ὅτι καϑεῖλαν Αγαι 1. Απη. Ε4, ὅτι κατέσκαψεν ϑῖαν. 

» 

ἐπ᾿ 

δικάσηται αὐτῷ] , 

εἰ Θεὺς-----ἄσα ἴῃ ροηι. 33.} εἰ Θεὸς ἐςξὶν αὐτὸς ἐχδικησει ᾿ 

Μοίᾳ. τὸ ϑυσιαςήριον αὐτῷ] α το. “ χαὶ υμοῖς τι ἐπισυνιςασῇε 
ἄυτῳ ζ4,) τ. 58, 124. -Ἐ ελάσηι, πιῇ εἰς τι, γό6. και υμεις τι 
ἐπισυνιςασϑὲ εν αὐτῶ ς9. τω ϑυσιώξηριον αὐτα, καὶ ὑμεῖς τὶ ἐπισυνη- 
τάσϑαι αὐἴω )ς. -Ἐ καὶ ὑμεῖς τι ἐπισυνιξασϑαι αὐτῳ 84. -ξ χαι 

᾿υμεῖς ἐπισυνιςασϑὲ αντω 128. 

ΧΧΧΊΙΠ. εξ τοῖιπὶ σοπηπια τοό. ἐκάλεσεν] ἐπεκάλεσεν 20, 
ζ39 σύ, 63, γι, γό, 845) 121) 134» 144. επεχάλεσαν ς7, 77, 8ς, 216. 
ἐκάλεσεν αὐτὸ] ἐπεκάλεσεν αὐῇον Χ, ΧΙ, 16, «8, 131. Οοιηρὶ. ΑἸά. 
ἀπεχάλεσαν αὐτὸν 30, ς2, 209. ἐπεχαάλεέεσεν ἄντω ξζξζ. ἐπεκάλεσαν 
αὐΐον 21). (αἵ. Νῖς. αὐτὸ] τὸ ονομα 7ς. αὐτὸν Αἴτῃ. 1. Απη, 
Ἑά. Οεογρ. 8[αν. Μοίᾳ. αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη} αὐυτω το. ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ] α τη )ς. ἐν τῇ ἡμέρᾳ---αὐτῷ ἴπ ἔπε ξοῃῃ.] δικαςηριον 
τῷ Βααλ εν τὴ ἡμερῶ εκεινὴ οτι κατεσχαπῆαι τὸ ϑυσιαχηριον αὐτου ς8, 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ Οεοτᾳ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐκείνῃ 
--χαϑηρέϑη) ἐχειγὴ τὰ Βααλ (ςοττ. ἐχεινγὴ δικαςήριον τὰ Βααλ) οτι 
καϊεσκαψαν 134. Ἱεροξααλ] Αρδααλ 11, 82. δικαςήριον τὰ Βααλ 
τς) ςς) ὅμ, 71, γξ, γ6, 84, 121. ΑΙά. ΑΙοχ. Ἱεροδάαλ, λέγων] 
λα ΧΙ, 18, 29. Ργδετηῖττ. δικαςηριον 4. Ἱεροῦ. λέγων---καϑηρέϑη} 
δικαςηριον τε Βαὰλ οτι κατεσχαπίαι τ28. λέγων] λεγοες ς, 
209. (αἴ. Νίοε. λέγων--Βχαλ]) αὶ οὔπὶ ἰηϊοιτηοά, (Χ, μαδεὶ ἐπ 
τᾶγς. δικασαάτω ἑαυτῷ ὁ Βααλ.) τς, ςς, ζ9, 6.5 71, γ6, 84, τοι. ΑΙΜ. 
βαθεῖ ἴῃ ομαγαξξ, τηΐποσε Α]εχ. καὶ λέγει ἡ δίκη τῷ Βάαλ Ατγηι. τ. 
Ατηι. 4. λέγων---αὐτῷ ἰπ ἤπε σου. αὶ σιππὶ ἱπετπγθά. )ς. Δι- 
καζίσϑω] δικασασϑὼ 11, ς4, τό, 63, ϑικάσϑω (ἢς) 8, Δι- 
χαζέσϑω---καϑηρέϑη] δικαςηριον τὰ Βααλ οτι κα]εσκεψεν ΧΙ, ἧς, 
αἱ ἢ κατέσκαψεν, 29. Οοπιρὶ, δικαςηριον τε Βααλ ὁτι κατεσκαπῆαι 
18, 10) 198. Δικαζέσθω ἐν αὐτῷ ὁ Βάαλ] δικασασϑω ο Βααλ 
ἐαυτω τό, ξ2, ς7, 77) 8ς) 131) 1449) 216, 417. (αῖ. Νίς. Ὦς, ἤπε ος 
53. δικαζέσθω ο Βααλ εαντὼω 500. ἐν αὐτῷ} εαυτω 30, ς4, ξό, 
63, 82. καϑηρέθη] κατεσκαπῖαι τς) 64. κατεσκα ζ4) ςς, 71, 
γό, 84, τ2ι. ΑἸά. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳᾷ. καθεῖλε Αγη). τ. Αση, Ἑά.. 

ΧΧΧΙΙ, Καὶ πᾶσα Μαδιὰμ) Ον»ιπὲὶ οὐρο Λα ἰαπὲϊδ Οὐΐρ. Ἦο- 
τη]}. 8. πα 7υ4. υἱοὶ] οι υἱοι τό, 18, 50, 44, ς9, 64, τοῦ, 121) 134. 
2300. (οπιρὶ. ΑΙά4. Οδσ. ΝΊς. τοάντες υἱοὶ Αττῃ. 1. τσάντες οἱ υἱοὶ 
Ἄγ. Ἑά. ἀνατολῶν] ἡλίου ὥνίσιχοϑος Οεοτν. συνήχϑησαν} 
συνηγμένοι ἦσαν Οεοτρ. συνῆλθον ὅν. Μοίᾳ. ἐπὶ τοαυτὸ] ἐπ:- 
τοαυτό (ῇς) τό, τοό. (ὐοπιρὶ. ἐπι τὸ αὐτὸ 64, 144. (αἴ. Νῖς. καὶ 
παρενέδαλον] και παρηλϑὸν καὶ παρενέδαλον Χ, ΧΙ, τό, 20, 30, 44, ς3, 
53» 506, ς7, 58, 63, 71) 76, 57, 82, 84, τού, 131, 1347 1445.200, 436, 237. ΑἸά. (δῖ, Νίο. χαὶ διεξησαν και τχρενέφαλον ἃς, 18, 10, ξ4, 64. τΩ8, ΑΙεχ. Απῃ. 1. Ατπι. Εά. καὶ τὰρηλϑδον και τσαρενεδαλλον 
52. καὶ παρῆλθον (πΊαγρ, χαὶ διεξγσαν) χαι ταρενεδαλον ὃς. καὶ διεξησαν καὶ τραρενεξαλοσαν τοβ. ( ΟΠΊΡΙ. εἰ αὐξόπιέσγμπι οἱ μρεγυεπε: 
ΥΜΗ͂Ι σ117 εἰ σαν ροζμενωπε Οή. ἰος. οἷ. εἰ φεπουμμὶ δὲ σαν »οίε- εγμπὶ ΨΊΡῚ, ΤΑρί. καὶ διέξδησαν τὸν Ιορδάνην καὶ παρενέβαλον (δογρ. χαὶ διέδησαν τὸν τόταμον καὶ τταρενέδαλον 81αν. Οἴἶτοσ. ἢς, εὐπὶ τὸν ττόταμον υποῖς ἱποία, 8αν. Μοίᾳ. ἐν τῇ κοιλαδι] ,, τη 82. Ἰεζραίλ] Εζραελ 11. [εῴδραελ 18. Ἰεσραελ (29, 12:1, υἱ νίάείυτ,) 30, 71, 236. (αϊ. Νῖς, Ἰσραὴλ 44) ξ4, 59, 75» 76, 84, τού, 134. 
δίαν. Οἴἶτορ. Σεραελ ςϑ. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ πνεῦμα Κυρίᾳ] δε (Δ έγς οὶ Οτΐρ. ἴος. εἰξ νεῦμα δὲ Θεξ δῖαν. Οἴτορ. Κυρίε} Θες τς, 18, (τ9,) ὧν νἱἀείυτ.) 545 045) 74) 1τοϑ, 128, (πρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. 51ν, Μοΐ. ἐνέδυσε] ἐνεδυναμωσε 11, 1Π], Χ, ΧΙ, ας, τό, 18, το, 29, 44, ζ8, 53, ςς, 57, 
58, 64, γι, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 121, 128, 131, 134.) 144. 200. 216, 337. (οτηρί. ΑἸά. (δι. Νίς. 8]αν, ἐδυναμωσε γ6. Ατῃ. τ. Απῃ. Εά. Οεούρ. ενεδυνάμησε 77. 
Οήξ. ἰος. οἷς, Αυρ. Γεδεὼν] Γεδεον 75. καὶ ἐσάλπισεν ἐν χερα- 
ΤΙ] εἰ πιδα εεεϊπῖι Οὐρ. ἰος. οἷϊ. δρ εξεϊμὲβ ἐπ εογμξα τυρ, ἔν κερατίνῃ] ἐν σαλπιγῖ; κερατίνῃ Ατπτη. 1. Αγ. Ἑά, ΟΘεογρ. ἐξόη» σεν] ἐφοθηϑὴ 11. εκχλεσεν 54) ξξ, ς8, ς9, 7ζ. ἐδόησεν ᾿Αδιέξερ] ἐκηρυξεν Αξιεῦρι γ6, ἔχκαλεσεν Αδιεξερ τον ἀδϑελφον αὐτα χαὶ εβοησεν 
128. ᾿Αδιέζερ] τον Λδιεζερ τηλγρ. ὃς. Ασιεζερ 43). ᾿Αδιάξερ ΑΙά. ᾿Αξιέζερ ὀπίσω] Λθιεζιρ τὸν αϑελφον αὐῇς καὶ ἐχηρυξεν οπισω 

ἐνέδυσε φὸν Γεδεὼν] εομ ον συ Οεάφολ ᾿ 

τ τσστεσι 



ο γε ἀντὸς οπίσω αὐτϑ κᾶὶι αγίελες ἀπεςεῖίλεν ἐν Ασὴρ 128. 

ΚΡΙ ΤΑΊΙ. 

ἐξαπέςειλεν εἰς πσάντα Μανασσῆ, χαὶ ἐν ᾿Ασὴρ, καὶ ἐν Ζαξελῶν, χαὶ ἐν Νεφϑαλί" χαὶ ἀγέξη 
εἰς συνάντησιν αὐτῶν. 

ν “" ἈΝ Ν Ν ἝΝ 9 Ἀ 2 ͵ ν » Ὗ 
Καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸς τὸν Θεὸν, Εἰ σὺ σώζεις ἐν χειρί μου τὸν ᾿Ισραὴλ, 

. 2 “2 2 Α»»"» ΄ ΝΝ ᾽ὔ “Σ᾿ ; ἯἾΦ ΣΝ Ζ΄ 2 ὃικς . 

. χαϑὼς ἐλάλησας, Ιδδ ἐγὼ τίϑημι τὸν ἀἰόχον τῷ ἐρίϑ ἐν τῇ ἄλωνι" ἐὰν δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν 

«ππόχον μόνον, χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ξηρασία, γνώσομαι ὅτι σώσεις ἐν χειρί με τὸν Ἰσραήλ, 

χαϑὼς ἐλάλησας. 

ἔςαξε δρόσος ἀπὸ τῷ “σόχου “λήρης λεχάνη ὕδατος. 

Καὶ ἐγένετο ὅτως" χαὶ ὥρϑρισε τῇ ἐπαύριον, χαὶ ἐξεπίασε τὸν πόχον, χαὶ 

Καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸς τὸν Θεὸν, Μὴ δὴ 

ὀργισϑήτω ὁ ϑυμός σου ἐν ἐμοὶ, χαὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ, πειράσω δὴ καί γε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ 
Ὰ 

44. Αδιεζρει τὸν ἀδελῷον αὐτα καὶ ἐχηρυξὲν Αδιεζρες οπισω 4, ς ς. 
ἢς, πἰῆ Αδιεῴρι; 84, τού, 134. Αδινεζερ οπισὼ τύ. Αδιεξερ τὸν 

αδελφον αὐτὰ καὶ εδοησεν Αδιεζερ οπισω ς8. Αδιεξην τὸν ἀδελῷον 
αντα καὶ ἐκήρυξεν Αξιεζην οτισω 9. Αξιεζρι τὸν αδελφον αὐτε, και 
ἐκυριζε Αξιεζρι οπίσω 7ς. 

ΧΧΧΝ. Καὶ ἀγγέλες ἐξαπέρειλεν) Καὶ ἐξαπέξειλεν ἀγγέλες 
στη. 1. αἰϊφυε οπλιεβ. Αττη. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. ἐξαπέςειλε δὲ ἀγγέ: 
λους 8ϊαν. Οἴἶτορ. ὠγγέλες) αγίελος τ44. ἐξαπέςειλεν) ἀπε- 

φειλὲν 11, τό, ς3, τό, ς7, 63, 775 82, 131) 144) 200, 236, 237. 

(αὶ. Νῖς. ἐξαπέςειλεν---συνάντησιν αὐτῶν] εξαπεγειλεν ἐν Ασηρ 
εν Ζαξελων" Και αγίελες ἐξαπεςειλεν ἐν ται Μανασση. καὶ εἐξοῆσε 
και αὐτὸς οπισω αὐτων. καὶ ἀνεξησαν εἰς ἀπανΐησιν αυτε τ. εἰς 
πάντα) οπισὼω τς, εἰς πάντα Μανασση] πρὸς πάντα Μανασὴ 
δῖαν. Οὐἶορ. ὅς, ἰῇ Μανασσῆ, δ8[αν. Μοίᾳ. εἰς σάντα Μα- 
νασσῇ, καὶ] κα τοϑ. Αση. 1:. Ασῃ. Ἐὰ. εἰς πάντα Μανασσῆ, καὶ 
ἐν ᾿Ασὴρ] εν τσαντι Μανασση καὶ εἐθοησεν χαὶ αὐτὸς ὀπίσω αὐτου 
χᾶι ἀγγέλους ἐξαπερξείλεν ἐν Ασηρ Χ, 29, γ6, 84,) τού, 121, 134. 

Οὐρὶ. ΑΙ4ά. τῦαντι Μανασση και εἐδοησε χαι! αὐτὸς οπισὼ αὐτου 
καὶ αγίελες ἐξαπεςειλεν εν Ασηρ ΧΙ. ἤς, πιῇ απεςείλεν, 1ς, 64. 

'αντι Μανασση καὶ ἐξοησε και αντὸς οτισὼ ἀντου χαι αγίελους απε- 

ξειλὲν ἐν Αρὴρ 18. ἐν τ αντι Μανασση καὶ εἰς Ασηρ 44. εν πᾶντι 

Μανασση καὶ εξοησε καὶ αὖος οσπισω ανΐε και ἐξαπεφειλεν αγίελες ἐν 
Ασηρ 54, 75. ΑΙεχ. ἐν ἄαντι Μαναόση καὶ ἐξοησε καὶ ἄντος οπισω 
αντὰ και ἀγγελες ἐξαπεςειλεν εν Ασσηρ ςΒ. ἔς, πἰῇ Ασηρ ριο ἐν Ασ- 

σηβη) 71. ἔν παντι χαὶι ἐξδοησε και αὐτὸς οπισω ἄντ, και ἀγγελους 

ἐζαπεξειλεν «καὶ ἐν. Ασηρ τηᾶγρ. ὃς. ὥαντι Μανασση καὶ ἐδοησε και 
εἰς πάντα 

Μανασῆ καὶ ἐδόησε καὶ αὐτὸς ὀπίσω αὐτῷ : καὶ ἐξαπέρειλεν τὲς ἀγγέ- 
λες ἐν ̓ Ασὴρ (οὐά. Ατπι. αυΐπαυε. καὶ ἐν ᾿Ασὴρ] α και 30, ς3. 
καὶ εἐξοησεν και αὐτὸς οπίσω αὐτὸ καὶ αγίελες ἐξαπεςειλεν ἐν Ασηρ ςς. 
καὶ εξοησεν καὶ αὐτος οπίσω αὐ, καὶ εν Λσηρ 85. εἰς ̓ Ασὴρ Διτῃ. ἱ- 

Ἀπη. Εἀά. καὶ μετὼ τᾶτο ἀπέρειλεν ἀγγέλες ἐν ̓ Ασὴρ Οεοτρ. δ[αν. 
Οἴτορ. καὶ ἠκολάϑησε καὶ αὐτὸς αὐτὸν. μετὼ τᾶτο ἀπέςειλεν ἀγγέλες 
ἐν ̓ Ασὴρ δίαν. Μοίᾳ.Ἡ ἐν Δσὴρ] κεν τό.9. ἐν Ζαδελὼν] ἐν Ζαει- 
λὸν δῖαν. Οἷγορ. ἐν Νεφϑαλί] εν 11. ἐν Νεφϑαλειμ τς, ς3,) ς8, 
χΆ1. ΑΙά4. (αι. Νῖὶς. Νεφϑαλειμ τό, ς7,) 71. ἐν Νεφϑαλει 64. 82. 
ἐνεφϑαλὶμ (ἔς) )ς. εν Νεφϑαλιμ γό, 144. δῖαν. Νεφϑαλειν 237. 
ἐν Νεπϑαλὶμ Ατηι. τ. Ασπι. Ἐά. Νεχϑαλὲμ εοτρ. ἀνέθη] ανέ- 

ξησαν ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 30, 44.) 53) 54γ 57» 58, 63, 64) 71, 7) 76, 
57, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 121) 128, 134. 209, 236, 2327. (ΠΡ. 

ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. Ασ. σ. Απι. Εά. σθογρ. δίαν. εἰς συν- 

ἄντησιν αὐτῶν} καὶ ἀνεδησαν οπισω αὐΐα ςς. συνήντησαν αὐτοῖς 
Οεογρ. συναντῆσαι αὐτοῖς ϑ᾽Αν. Οἴἶζορ. συνώντησ!ιν] απανΐησιν 
Χ, ΧΙ, τς, 18, 29) 444 ς4. 64, γ1, 84; τού, 168. 121) 128, 1345) 200. 

Οὐοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχκ. απαιΐασιν ς8. Θδὰ ΠΡΗ )ς. υπαντησιν γ6: 
αὐτῶν} αὐτὰ 11], τς, 18, ς4) 59, 64, 71, 75», 108, 148. Θοπρὶ. Αττη. 

ἘΔ. ανυτῳ Χ, ΧΙ, 29, 44) 53) 58, γύό, 84) ὃς» τού, 121; 134ν 144. 
ΑΙά. αὐτοῖς ϑίαν. Μυΐίᾳ. 

ΧΧΧΨΝΙ. Καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸς τὸν Θεὸν] δὶς (ςτδῖς 18. ΕἸ ἑκπὲ 
Οεάεοι ἀἰχὶε αὐ ει Οτὶρ. Ἠοπη. 8. ἴῃ 1υὰ. Εἰ ἀδἰκὶ Οεάκοι αὐ 

}ονείκωσε; Αυφ. Καὶ λέγει Γεδεὼν τῷ Θεῷ Απη. τ. Αγη. Ἑά. 
πρὸς τὸν Θεὸν] τῷ Κυρίῳ Θεοῦ. Εἰ σὺ] ον τρόπον Χ, ΧῈ, 20, ςξν 
ΔΙ, 121. καδυ 1ς) 18») 44.» ξ4. 58, 64) ᾽ς, γό, 84, τού, τοϑ, 128, 

1844. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. εἰ ἀληϑῶς δ,αν. Οἴτζορ. ἘΣ σὺ---Ἴσ- 
ραὴλ] (κοπίαηι ἐμ ψαλυτη γαείες 7 αεἰ ἐπ παπη πες ΔῸξ. 

σωσεις 44) γ6, τού, 134. σωζης ς8. σωζοις γι. ἐν χειρί] ἐν 
τῇ χείρι ΧΙ, τό, 18, 4.» 54, 58, “ἢ; 77» 84, τού, 1οϑ, 121,131,) 134) 

517. ΟομΡ}. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐν χειρί μῈ} "236. καϑὺὼς] ον τρο- 
πὸν 1. 1, 19) 30, 4) 579, 58, 64, 757 1ο8, 128, 290. (ΟπΡὶ. ΑΙδχ. 

καϑὼς καὶ Αγ). 1. Ασῃ. Εἠ. 

ΧΧΧΨΝΗ. Ἰδὲ] καὶ ἰδὲ 7.. ἀλλ᾽ ἰδὲ ἔτονν ἐγὼ] α 84. 
Απη. τ. Ασιῃ. Ἐκ. τίϑυμι)} αἴεριδομαι Χ, τού, τοβ, τ':. απερει- 
δομαι τς, 18, 29, 44) 54) ςζ» 57) 58, 64) 71) 76, 84) ὃς, τ28, 124. 
Οοπιρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. υπεριδομᾶι 19.  απεριδωμαι γς. “ώπιαπεγ οἱ 

γοε. ἢ. 

σώφεις]. 

2οπαν: Οτὶρ. ἷος. οἷξ τίϑημι--ὥλωνι" ἐὼν] απεριδὸ αι τὸν ὭΟΧΟΣ 
τῶν εριφων ἐν τῳ ἄλωνι!, καὶ ἐᾶν ΧΙ. τὸν τόκον] τόκον ἕνα Αττῃ. 1. 
Αγη. Ἑὰ. Θεοτς. τὸ ἐρίᾳ} τῶν ἐριῷων Χ. τῶν εριὼν τς, 18, 19, 

29; 30, ξ4» 58) 57» 58, 64) 1ο8, 121) 128. Θοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. τὸν 
ἐρίον 44, 59, γ6, 84. τοῦ, 134. α 71. τῶν προδάτων δῖαν. Μοΐῃ. 
τῇ ἅλων!} τω ἀλωνι 111,29, ς3, 84) τού, τ21,) 134. Οοπρ. ἐάν} 
καὶ ἐὰν 1ξ, 18, 44) ξ79 48, ὅ4, γ6, 84, τού, τοβ, 121, 128, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸ. ΑἸεχ. ἐὼν δρόσος γένηται] καὶ ἐὰν γένηται δροσος 
4, 9, 71. δ[αν. Μοίᾳ. καὶ ἐαν γενεῆαι δροσος )ς. εἰ , φαϊαίονε 
γος κεοί ἰεγὶ: Οτὶρ. ἴος. οἵ, οἱ ἢ 7ϑνι “οὶ ἐξ τὸς Αυρ. ἐᾶν γίνηται 

δρόσος Ατπ). 1. Αγ. Ἐὰ. καὶ γένηται ἐὼν δρόσος Θεοῖς. ρτϑπητῖ. 
καὶ 8αν. Οἶτορ. ἐπὶ τὸν τόκον μόνον] Λιβεγ υεἰϊκε Οτῖρ. ἴος. εἶς: 
ἐπ νεἰϊενε Αὐρ. καὶ ἐπὶ] ἐπὶ δὲ 44) 4, 7, 58, ς9, 7ς») 76, 84; 
τού, 134. καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ξηρασία} ἐπὶ οήππόνα ὑεῦο “εΥγ πὲ 
Μεοίας Δυσ. ξηρασία} δεεῖιας γιεγίε Οὐ. ἰοσ, οἰ, -Ἑ γένηταί 
Οεογρ. γνώσομαι] ρταιηϊξῖ. καὶ 1 ς) 18, 29, ζ4) δ ξν τό, 57, 71» 
γ6, 845) τού, 1ο8, 121) 128, 134. ΟΟμΠΡΙ. ΑΙ4, ΑἸεχ. καὶ γνώσωμξ 

([.) 7ς. «ρποίεαπι Οτΐρ. ἰοσ. οἶϊ, ὅτι σωώσείς ἐν χείᾳί } οτι σωζείς 
ἐν τῇ χέιρι 155) τό, 18, (4) 579) 58, γ5, 77. 128, 121. Αἰεχ; οτι σω- 

ζειν ἐν τῇ χέιρι 237. φμοπίαπι “αἴνωπι γαεῖος π᾿ σιαπμ Οὐρ. ἴος. οἷέ, 

φμομίανι Ψαἰυμηι ζαεὶς ἱπ ππαππ Αυρ. σώσεις] σωζεις 10, 55» 64, 

1οϑ, 236. (αι. Νῖς. σώσεις ἐν χειρί με] ἐν χειρί μου σώσεις 
Ατη. συ. πῇ. Εά. Οεογρ. ἐν χειρί) ἐν τὴ Χειρι ΧΙ, 1ς, 39, 44; 
ὃς, τού, 13) 209, 237. ΑἸά, (αἵ. Νῖς. ὠἀἐνᾶχειρί με τὸν Ἰσραὴλ] 

τον Ἰσραήλ ἐν τὴ χεῖρι μ 84)236:.4ἨἩ καϑὼς]} ον τροπὸν ΧΙ, τς, 18; 
3, ς7,), 58, 64, γ1,) 759 108, 121) τ28. Οοηιρί. ΑἸά. ΑΙοχ. ἀάϑα- 

περῶ9. καϑὼς ἐλάλησας] κα 44. καϑὺὼς καὶ ἐλάλησας ΑτΤηι. Σ. 
Δηη. ΕἘὰ. ΄ 

ΧΧΧΨΙΙ. ἅὅτως] ἕτω (δῖ. Νῖς, καὶ ὥρϑρισε τῇ ἐπαύριον 
Εἰ αΠκομΐο υἱρίαυϊ! Οεάεον ἰα ἐταβέπεπι Απρ. ὥρϑρισε] “Ἢ Γεδεωῦ 
τς) 18, ς8, 64, τοβ, 128. (οπιρί. Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. ὠρϑρισας Γε- 
δέων ς4. αρῶρισας ς75) 59. ϑῖαν. Οἤτορ. ορϑρισας, Γεδεων 7ς- 
ὥρϑρισε τῇ ἢ ἐπαύριον] ὥρϑρισε Γεδεὼν τὸ ὁ πρωὶ τῇ τῇ ἐπαύριον ἐκεῖσε, Οοάά. 

Ατη]. Ἷ6χ. ὥρϑρισε Γεδεὼν τῇ ἐπαύριον ἔκεῖ Ασ. Εά. τῇ ἐλαύ- 

βιον, καὶ} τω πρωι ξ9. ἐπαύριον Ἔ Γεδεων γό, 84,: τοῦ, 134: 
καὶ ἐξεπίασε) απεπιῶσε ς4) ξ75) 7ζ. ἐξεπίασε) ἀπεπιασε ΧΙ, τς, 
19.) 29) 44) 5.9 58, 64, 715 76, ὃς; τού, τοϑ, τ21, 134. Οοιηρί. ΑἸ; 
Αἰεχ. απεπιεσε 18, 128. ἐπέπίασε84. ἐξεπίασε--ἀπὸ τῷ} αἷερ- 

βυη δροσος ἐκ τὸ 10. τὸν τόκον] -ἰ- μόνον (Αι, ΝΙς. ἔφαξε } 

απερρυη Χ, ΧΕ, τς) 18, 29) 44) 54)  ᾿» ς7, 48, 64, 71, γό, 8, τούς 
121) 128, 114: ΑἸά. ΑἸεχ. Απῃ. τ. Αὐπὶ. Εἀ. δ᾽αν. Μοίῃ. 

ρνεὶ 19, 75, 21. ἀπεραξε 200. Θοηρί. ἀεεαγγὶε Αὐρ. ἕγαξέ 

δρόσο; ἀπὸ τὰ τόκου] ἀπίξαξεν ἐκ τὸ τόκου δρόσος δἰαν. ΟἸῇἶτορ. 
δρόσος] ἡ ἡ δροσος τς, 18, 71. ΑἸΕχ. κ 84. πὸ ΤῈ} εκ τῷ ΧΙ, ᾿ς 

18, 29, ς4, 555 57, 58, 64; 71, 75» γ6, 84, Ἰοό, τοβ, 121, 128, 134. 
Θοπιρί. ΑΙά4. ΑἸεκ. ὠπὸ τῇ ἠἀόχα} . 44. “Ἔ ἐκεῖϑεν Ατίὰ. σ. 

Απῃ. Εά.. πλήρης] ὠληρες 131, 237: πλήρης λεκάνη) ἄληρες 

λεκᾶνι τό. ρἱεπαέ ρεϊυῖ: Αὐρ. στῦλήρης λεκάνη ὕδατος } εοπολασι Τογε 
ἐνηρίουϊ. Μυϊς. τολήρη κογχῇ ὕδατος (Αὐπρει νοσαθα πε κογχῇ 
ποῇ ἰηζεγρτγείατυτη παδεῖ.) Ατπιν 1. Ατπην Βά. λεκάνη] λρζανης 447 
59, τιοό. ΑἸά. λεκάνην 82. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ εἰ Καὶ λέγδ! Ατπι. 1. Αὐπι. Ἐὰ. 

Θεὸν} τῷ Θεῷ Αττὴ. τ. Απῇ. Ἑά. (ὐσεοῦζ. «ἀ δ οπιίκενι τ Απίρε 

Μὴ δὴ] κα δὴ Χ, ΧΙ, " τό, 18, 447 535) 54, ξς) κ6, ς8, 63, 64; γί; 
ἧς, γό, γ7ν. 84γ τού, τόδ, 121) 158, 1τΚῖ, 1347 144, 200) 236. 277: 

(οιηρί. Αἰ4. Αἰεχ. (αι. Νίο. Ασπι. ᾿. Ατπν. Ἐά, δῖαν. ἐν ἐμοὶ 
ἐπ᾿ ἐμὸν τό, 77». 1315 200, 237. Θαἴ. Νίο. εἰ ἐμε χ36.: Οἴτῃ. δίαν. 
Νοίᾳ. ἐπ πιε Ζδονιῖπό Αυρ. «ἐν τη. τ. Ατηι. Εἀ. ἔτι ὥηαξ} 

Ῥταινε. τρό; σε υποὶβ ἵποῖυ. Αἰεκ. ἅπαξ--καί γε} α οἰχπν ἰηϊεῦς 
τηδά. ἐς. σειρώδω δὴ καί γε ἔτ:] καὶ ττείρασω ετι Χ, ΧΙ, τον τϑὺ 
Ζ9, 47, 48, ὅῳ 71) 24. 76) 84, τοϑ, 121, τ28, 134. ΕΟπ|ρ]. Αἰά; 

Αἰοχ. ϑίαν. Μοίᾳ. α 30, ζ4ᾳγ), τού. καὶ Ἰτερασ 44: Αχη). 1. Ασι. 

Ἑά. Θεογρ. ὐπνὰ κα, 82. ταράσω δὴ ἔτι διαὐ. Οἶτορ. Ἔν 
ρώνω δὴ καί γε ἔτι ἄφαξ} εἰ "ἐπιοῦν «ἀἧκε Μομΐ Αὐσς:. δὴ καὶ} δὲ 
Σὰ 

" 

αἰπερὰ. 

ΝΕ « " 

ὥρος Τοῦ 



ΚΡΙΤΑΊΤΊΙ. 

ΚΕΦ, γ᾽, 
Ν “ ἈΝ “ Ζ δ Σ ὶ ἢ (χ ἐπὶ τὸν πσύχον μόνον, χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω ὅσος. “σύχῳ" χαὶ γενέσθω ἡ ξηρασία ἐπὶ τὸν ΤΟΣΟν  ΒΟΙΟΥΝ οὐδόπρε μον λοι ᾿ ὌΝ 

Ν 3 ε ὥ 3 ρ ΄ςς 3 5 

Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ὅτως ἐν τῇ γυχτὶ ἐκείνῃ" χαὶ ἐγένετο ξηρασίς ; 4 

πάσαν τὴν γῆν ἐγενήσϑη δρόσος. 

ΚΕΦ. 
ΥΙ ΄ 3 ᾿ “’΄ ς Ν ᾽ 3. “ὁ “ ΄ :κ ς ΚΑῚ ὥρϑρισεν Ἱεροδχαλ, αὐτός ἐςι Γεδεὼν, καὶ σᾶς ὃ λαὸς μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ πιαρενέξαλον ἐπὶ ᾿. πηγὴν ᾿Αράδ' χαὶ παρεμξολὴ Μαδιὰμ ἣν αὐτῷ ἀπὸ Βοῤῥᾷ ἀπὸ Γαδααϑαμωραὶ ἐν χοιλάδι. Καὶ "Ἢ 

εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεῶν, Πολὺς ὁ λαὸς ὃ μετα σᾶ, ὡςε μὴ τ χραθαγαΐ μὲ τὴν Μχθιαις ἐν χειρὶ 
αὐτῶν, μή ποτε χαυχήσηται Ἰσραὴλ ἐπ᾽ ἐμὲ, λέγων, ἡ χεὶρ μου ἔσωσέ με. Και γυν λάλησον 
δὴ ἐν ὠσὶ τῇ λαδ, λέγων, Τίς ὁ φοξόμενος χαὶ δειλός. ἐπιςραφέτῳ χαὶ ἐχχωρείτω ἀπὸ ὅρες Γα- 

χαὶ 11, τό, 53, 77, 8.) 131, 144.) 236, 227. Οἱ, Νίς. ᾿ ἔτι 25] 
α 7). ἅπαξ 20] κ 30, 44) ς4,) γι, γ6, τοῦ, ἐν τῷ τόκῳ] 
Ἔ τότω 81δν. Οἴἶτορ. καὶ γενέσϑω}] α και 4) 57. δῖαν. Μοίᾳ. 
γενηθήτω δὴ γ6. σέ Αὐρ. -Ἑ ἅπαξ Ατηι. τ. πῃ. Εά. χαὶ 
γενέσχω---δρόσος] μἱ “ῶρνα ογεμδρε )ΦΥΓΩΡΗ ἀρ ἄεψεεμήαί, μργα υεἰϊμς σα- 
Δερι νπαπεαν βοείας. Οτὴρ,. ἰος. οἶξ, καὶ γενέσθω ἡ] καὶ γενηϑήτω 
Χ, ΧΙ, τς. ΑἸ4. ΑἸεχ. λα ἡ τό, 30, ςς, 77, 82, 8ς, 131, 144, “36, 
237. (δῖ. Νῖς. καὶ γενηθήτω ἡ 18, 71. γενηθήτω δὴ ζο, 84, τοῦ, 
128, 134. γενηθήτο δὴ ς.  γενέσϑω ἡ ξηρασία} γενηϑητω ετι 
ξηρασια 19, ς8, τοβ. Οοπιρί. γενηϑητὼ δὴ ξηρασια 44, ζ4, ζ7. 
γένηϑητω ξηρασια 64, 121, 200. ἡ ἕηρ. ἰπὶ τὸν τύκ. μόν.} ἐν 
τῶ πόκῳ μόνον ἡ ξηρασία ϑ8[αν. Οἴτορ. ἐπὶ τὸν πόκον μόνον] ἱπ 
φείϊενε ἰαπίπτι Αὺρ. τὸν πόκον] τὴν πόκον 11], μόνον] κ το. 
καὶ ἐπὶ ττᾶσαν] ἐπι δὲ τσασαν Χ, ΧΙ, 19 16, 18, 19, 29, 30, 44, ς3, 
54,58, 6, ς7, ς8, 64, 71, 75», 76, γ79 τού, ΙΟϑ, 1217) 128, 134.) 209, 336, 237. (οπιρ!. ΑΙά, ΑἸεχ. (αἵ. Νίς: καὶ ἐπὶ σῶσαν τὴν γὴν] 
δ ΟἾΜΘΙΙ Ή 265) ΤΕΓΓΩ͂ Δυρ. γενηθήτω] ἐγενεῖο 18... κα ζῳ, 57) ζ0, 
ὃν, γενηθήτω δρόσος] δρόσος γενηϑήτω αν. Οἴτορ. 

ΧΙ], Τοιυπὶ ςοιηπια ἀθείξ 'ῃ 18, 59, 237. (ταχῖ! ΑΤπ,. ᾿. ἴῃ 
της. ἸΠυὰ (τ ρῆξ πλάπιι Ῥγίπηα, οἵιπη Ὠὰ]1χ γαγϊοίαϊε ἰεδίφ.) Καὶ 
ἐποίησεν ὃ Θεὸς ὅτως] και ἐγενέῖο 44. ὁ Θεὸς ἕτως] 5τως 9 Θεος 11, 16, 77, 82, ὃς, 131, 1449. 236. (δῖ. ΝΙς. α ὁ Θεὸς 53) 128. ἅὅτως ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ] ἐν τὴ νυχῖ! ἐκείνη βτὼς 84) τοῦ. Θεοτξ. δϊαν. Οἴτγορ. 
νυχτὶ] ἡμερῶ γι. καὶ ἐγένετο] καὶ 44. ἐπὶ τὸν πόκον μόνον] ἐπ τεἰϊογε ἰσππωα Αὐρ. μόνον] α 54, ᾽ς. καὶ ἐπὶ τοᾶσαν] επι δὲ 
πασαν Χ, ΧΙ, ις, τό, 19,50, 30, 44) ς3, ς4, ες, ςΒ) ὅᾳ, 71, 739 76, 77, 84, 1οό, τοϑ, 1215 131, 1347)236. Οση,ρ!]. ΑἸΔ, ΑΙεχ. καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη δρόσος] ὑμβεγ οριπέρε σπεης ἐδρυ αν γον Αὐυρ. ἐγενή- 9] ἐγένετο τς, 19, 64, τοϑ, 128, 200. (ομρ]. ΑΙεχ. κὰκ 44) ς4, )ς. δίαν. Οἴτορ. δρόσος} - καὶ ἐποιησεν ατως ο Θεος ἐν τῇ γυχτι 
ἐχείνῃ 236. 

Ι. Ἱεροδάαλ] Ιαρδαλ 1]. Ἰερομξωδλ Ατπη. 1. ἸΙερωξουλὰ Οεοῦρ. Ῥοξοὰλ ϑίαν. Οἴτορ. Ἱεροξάαλ, αὐτός ἐρι] κα 71. αὐτός ἐς.Ἶ αὐτος τε τ. ὅτος αὐτός ἔς! Ἀπ. 1. Ασπγ, Ε4. ἕτος ἐξιν αὐτὸς Οεογρ. αὐτός ἐςὶ Γεδεὼν] υποὶς ἱηοΙυάϊε ΑἸεχ. 
ὁ λαὸς μετ᾽ αὐτῷ] καὶ πᾶσα ἡ δύναμις μετ᾽ αὐτῷ Ατῃ. 1. Ασηι Εάὰ, ὁ λαὸς] α ο 128. μετ᾽ αὐτῇ] ῬΓΘΤΉΪΕ. ὁ Χ, ΧΙ, 5) 20» 54, ς (» 56, ς7, ς8, 63, γι, )ς, 84, 8ς, τοϑ, 131) 1347 144..237. Ο(ΟτηρΙ. ΑἸά. Αἰεχ. δῖαν. Οἷἶτγορ. ὃ μεταύτῷ (ῃς) τ. αὐε γ6. ῥταιπηῖ, ὃς Οεογρ. παρενέδαλον] παρενεβαλεν τό, ς7, 779 200, 236, 237. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. τοηγὴν] τὴν γὴν 1Π|,ς, ς4,) Ξ6, ς8, 75) γ6, 82. τὴν πηγὴν ΧΙ, 20, 30, 44, 63, τού, τ2:, 128, 134. γῆν 77) 1ο8. ᾿Αραδ] Αρεδ᾿ Χ, ΧΙ, 20, 39, 53, ςς) ς8, 71, 121. ΟΟμρΡΙ. ΑἸά. πη, τ. ἅπῃ, ἘΔ. Οδογς. 8ῖαν. Οἴτορ. Αρωεδ τς, 18, ς4) 64, 755 γ6, 84 τού,. τοϑ, 128, 134. Αρεωδ 44. Αρωηδ ΠΊΑΓΡ. 58. ᾿Ιαξρ ΑΙοχ. καὶ ταρεμξολὴ) τπαρεμξολὴ δὲ 8ῖαν. Οἴἶτορ. ὥαρεμ- δολὴ] . Χ, ΧΙ, 29, 71, τ2τ. καὶ τταρεμδολη τς, 18, 30, 44) ς4, ςς» 58, 63, ὅ4, ,)ς, γό, 84) τού, 128, 134. ΑἸά, Ατπι, σ᾿. Αγτη. Ἑά. Μαδιὼμ)} - και Αμαληκ τς, 18, 19, 44) ξ4, 58, όᾳ, γό, 84, τού, 108, 128, 134. ΑΙά. ΑἸΙεχ. 8ϊαν. Οἰἶγορ. -Ἐ χαι μαλικ )ς. - καὶ ᾿Αμαλὲκ Ατη. σ. Ασω. Ἐα. Οέογρ. 8[αν. Μοΐῃ. ἣν αὐτῷ ἀπὸ" Βοῤῥα] ἤν ἀπὸ Βοῤῥῶ αὐτῷ ΟΘεογρ. αὐτῷ} αὐτὰ ζ9. αὐῆων τοβ. αὐτοῖς Αὐτη. τ. 4]Π4μπε οἴηπρβ. Ασπ. Ἐά, ὦπὸ Βοῤῥᾷ] ἐπι Βορρα 82, τ28. πρὸς Βοῤῥῶν Οοάά. Ατη;, αυΐηαια. ἀπὸ Γαδααϑαμω- ρα}] ἐπι βανε τε Μωσε | Γαξααϑ Ἄμωρε τς, 4. ΑἸ4, ἐπι βενεα τὰ Μωσεγααϑῦ Αμωρε 18, ῆς, ηἰῆ Μωσεγαξααϑ, 128, ἀπὸ βδνῃ τα Αμὼρ ι9. ἀπὸ βενξ τὰ ᾿Αδὼρ οηρὶ. ἀπὸ Γαξααϑὰμ Ατσῃ, 1, αἰΐαμε, Αττῖ. Εά. ἀπὸ Γαξδααϑαμαῦρὲ Βοῤῥὰ (οάά. Αγ. φυίπηυε.. ἐπὶ βαγξ Μοσὶ Γχξαδ 81αν. Οἰἶτορ. ἐπὶ βενᾷ Μοσὶ Γ αϑαϑαὰ-᾿Αμωρὶ 

Ν ΄Ὃ 

Καὶ πὰς 

,. Καὶ νῦν λάλησον δὴ] λαλήσον ἐν ς8. 

δῖαν. Μοίᾳ. Γαξααϑαμωραὶ] Γαδααϑαμωρα 11. τὰ βωμου τὰ 
Αδωρ ΠῚ. ἔς, πἰίῆ Αξοραι, 84. ἔς, πἰῆ Αρωραι, τού, 134, 144. 
Γαδααϑ' Αμωραι Χ, 29, 44, ζ2, 77.γ131, 226. Γαθχαϑ Αμοραὶ ιό. 
ἔς, αδίᾳιε ἀϊατεί. ἔρμο, γι. Γαξωαϑ' Αμορραίων 30. γαδααϑὰμ 
ὥραι (ἢς) 53. τὰ βωμα τε Αδορε 5. Γαῦχὼν Μωραῖϑ ςς. Γα- 
δααϑ Αμορραίων τό. τοῦ βουννα του Αμορραιπ (ἴῃ τηᾶγρ. τὰ υψη- 
λ8) 58. τα βωμε Αξωρ ςς. τῷ βομα τὰ Αμορε )γς. τε βωμα τὰ 
Ἄμωραι γ6. γαδαὰϑ ἀμωρᾶ (ἢς) 82. βενε τὰ Αξωρ τοβ8. Γα- 
δα Αμὼρ τωι. Γαβαα ἄμωρε 2ο9. τῇ βενξᾷ τῷ ΜΜξωρὲ, οὐπὶ βε- 
νὰ εἴ Μξωρὲ 'π οδαγαέξ, πηΐποτε, Αἰεχ. Γαδχὸὰδ ᾿Αμοῤῥαὶ (αἴ. ΝΙς, 
Γαδααϑαμωρὲ ἐπὶ τῇ βανᾷ Οοογς. ἐν κοιλάδι] τοῦ εν κοιλαδὲ 1 ς. 
ΤῈ ἐν τῇ κχοιλαδι ι8, 64, 128. ,. εν 20. ἡ ἐν κοιλάδι ἐκεῖ Αττῃ. Ι. 
4] χυε. Ατπι. ἘΔ, κοιλάδι] τὴ κοιλαδι ΧΙ, 19, 29) ςς, ς8, γ1, γ6, 
(πιᾶγρ. 8ς.} τοθ, 121. Οοπηρὶ. ΑἸά, ΑἸοχ. Ἔ ἐπίφανεις 44. τὴ χοι- 
λαδὲ ἐπιφανεῖς ς4) τού, 134. τὴ χοιλαδι ἐφιφαὴ )ς. τὴ χοιλαδιὲ ἐπιος 
φανῆς 84. “Ἐ ἐκεῖ Οοάάή. Αγπι. φυΐπᾳυς, 

1, Καὶ εἶπε] καὶ λέγει Ατπι. τ. Ατπι. Εα, 
ξςς. πρὸς Γεδεὼν] πρὸς τὸν Γεδεὼν (ὐοπιρί. τῷ Γεδεὼν Ατἴτῃ. 1. 
Αγ. Ἑὰ. Οεογς. Πολὺς ὁ λαὸς ἃις.---ὐ βη. οοιῃ.] περ ο 3.- 
}κίμς (αἰϊα5, ργαπάϊε πεμίελμμαῖο 44) Ἰσομρι ς Νοκ ᾿Ἰσαάαρι Μαάϊαπ ἕπ »ᾶ- 
ἩΠΦ ἜοΓηα, τ ζογίς ὀχαΐεὶ αάυετ αν πῆ 27), αεἰ ἀἴεκεπε, φωῖα πᾶσ πισά «(αἴνει πιο ξεεί!. Οτὶρ, Ἡοταῖ. ο. ἴῃ 7υά. Πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σῃ} τρολὺς γὰρ ὁ ὄχλος ὁ μετὰ σὰ ΤΗροδοτεῖ. Ω. τό. 'π ]Ἰυά. πολλὴ ἐρὶν ἡ δύναμις ἢ μετὰ δῷ ἐξὶν Απη. τ. Ατχι. ΕΑ. πολύς ἐςιν ὃ λαὸς ὃ μετὰ σὰ Οεοτς. ὁ μετὰ σ8] α ο ρτῖπιο: Ββαθεῖ τπᾶπὰ τος. 18, 
σε μὴ] κα μη (ρτγίπιο : βαθεῖ πηᾶηιι τθο. τό, 18.) 30,44, ς2, ς3) ςό, ςγ, 
59, 63, γ55) 77» 85, τοῦ, 128, 131, 134, 144) 209. 236, 21). (δῖ. 
Νῖς. ὙΠεοάοτγεῖ. ἰοο. οἷξ, ὡςε με ξ4, γ6, 84. ὥσε μὴ ταραϑᾶναΐ 
με] ὡςε με μὴ τπαραδᾶναι Χ. ὥρε οὐ παραδὼ Οεοῖσ. τότε χάριν οὐ 
παραδώσω 8᾽4ν. τοαραδῶναί με] Ττ. ΧΙ, 59, 75) τού, 134. μὲ 
44) ς4. τὴν Μαδιὰμ] τον Μαδιαμ ςό. ἐν χαρὶ] εν τῇ χεῖρι 
ς4. ΑἸΙά. εἰς χεῖρας Ατπ). 1, Ατη. Εὐ. αὐτῶν] ανκ 18, 44, 84, 1ού, 128, 134. αὐτῷ 82. καυχήσηται] καυχησητε τό, ς8, 131. 
καυχήσεται 63. καυχησεῖαι ᾽ς. Ἰσραὴλ ἐπ᾿ ἐμὲ] ἐπ᾿ ἐμε Ἰσραηλ 
ΧΙ, 30, 44) 43, ὃς, τό, ς8, 63, 82, 8ς, ὃς, τού, 134. Ατπ. 1. ΑΓ, Ἑὰ. επ᾿ ἐμὲ ο ἰσραηλ 144. τοῦς. ἐπ᾽ ἐμὲ] α 75: κατ᾽ ἐμῃ 200. Ἡ χείρ μου] ὅτι ἡ χείρ μου τγῃι. τ, Ατη Εὰ. 

11. Καὶ νῦν] , Χ, ΧΙ, 29, 44) ςς, τοῦ. Καὶ νῦν---οπὸ τυῦ λαξ] καὶ εἰπεν Κυριος προς αὐῇον, λαλησον δὴ εἰς τα ὡτὰ τι λαμ λέγων, τις Φοξεμενος καὶ δέειλος, ἀπορραφήτω, καὶ ἐξωρμησεν απ2 του ορους Γαλααδ. και ἀπεξραφησαν ἀπο τὰ λαξι 5. ἥς, πῆ ο φοξεμενος, 64. 
Χαι εἶπεν Κυριος προς ανῆον λαλῆσον δὴ εἰς τὰ ὠὡτὰ τῷ λα λεγὼν τις δειλος καὶ φοξεμενος ἀποςραφήτω καὶ ἐξωρμησεν ἀπὸ του ὁρᾶς του Γα- λααδ καὶ ἀπεςρχφήσαν απὸ τὰ λας 54: καὶ εἰπὲν Κυριος προς αὐῇον : λαλησον εἰς τὰ τὰ τὸ λακ λεγων" τις φοθυυμενος καὶ δέειλος ἀἁποςρα- φητω, καὶ ἐξωρμησεν ἀπὸ τὰ ορας τε Γαλαχὸ χαι ἀπεςραφησαν ἀπὸ τὰ 
λακ τοϑ, Καὶ νῦν λάλησον] Και εἰπεν Κυριος προς αὐῖον- λαλησὸον 18, 19, 7ς,) 76, τ48, 114. (οιηρὶ. ΑΙά4, Αἴοχ, -ἰ- λάλησον (πιᾶγρ, τὲς καὶ εἰπὲν Κυριος πρὸς αὐῇον) 121. Ῥνορίεγεα ἔοφωμεγε Οτῖψ. ἴος. εἰτ., 

καὶ λέγει αὐτῷ Κύριος λάλη- σον Ατπὶ, 1. ἄς, ἤης αὐτῷ, Ατηι. Εά, καὶ γῦν λάλησον σὺ Οτεοτρ, δὴ] α 73, τοϑ. Οὐομλρὶ. δίαν. Μοίᾳ. ἐν ὠσὶ] εἰς τὰ ὦτα ΧΙ, 18, 19, 29, 44) ἐξ, ς8, γ1, )ς, γ6, 84.) τού, 121, 128, 134. Οομρὶ. Αἰά, ΑἸεχ, τῇ λαϑ] -Ἐ σα 19. λέγων] καὶ λέξεις Αἴτῃ. τ. Αγηι. Εά, καὶ λέγε Οεοιρ. Τίς ὁ Φοδέμενος---ἐπέρρεψεν) τις ὁ δείλος και 
ἀπορραφήτω καὶ ἐξωρμησαν ἀπὸ του ορς Γαλααᾷ και ἀπεςραφησαν. 
ΧΙ. ἢς, ἔπε Ρηπιο ΧῶΙ, 29) 44) ςς. εἰ τις δειλος καὶ φοξώμενος απορραφητω καὶ ἐξορμησαν ἀπὸ του ορᾶς τὸ Γχλααδ και ἀπορραφησαν. 58. τις ο δέελος ἀποςραφητω καὶ ἐξωρμησαν ἀπο τα ορᾶς καὶ ἀπεςραν φησαν 81. Τίς ὁ Φοίεμενος καὶ δειλός] τις ο φοθεμενος (αὶ. τις ὁ 

Κύριος] ο Θεὸς 

3- 



ΚΡΙΤ͵Τ ΑΙ. 
κεφ. νἹ]. 

λαάδ' χαὶ ἐπέφρεψεν͵ ἀπὸ τᾶ λὰξ εἴχοσι χαὶ δύο χιλιάδες, χαὶ δέχα χιλιάδες ὑπ λ  φυ ἡδαν. 

Καὶ εἶπε Κύριον, πρὸς, Γεδεὼν, Ἔτι ὁ λαὺς. πσολύς ἐς!" ΧΑ ΤΕ ΕΥ̓ ΣΌΝ. αὐτὲς πρὸς τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐχ- Ὄ 

. μετὰ σϑ. 

χαϑαρῶ σοί αὐτὸν ἐχεῖ" χαὶ ἔςαι ὃ ἐὰν εἰτω Ἔρ: σέ, ὅτος πορεύσεται σὺγ σοὶ, αὐτὸς ἘΘΡΕΩΣ 

σεται σὺν σοί: χαὶ πὰς ὃν ἂν εἴπω πρὸς σὲ 

ἐξονο, που νεται 

, ὅτος ἐν ΜΡ εὐ σεται μετὰ σβ, αὐτὸς ὃ ἘΠ: Ἔταὶ 

Καὶ χατήνεγχε, τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ" χαὶ εἶπε Κύριος πρὸς Γεδεὼν, Πὰς ὃς ἂν 

λάψη τῇ γλώσση αὖτ ἀπὸ τὰ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψη ὁ χύων, ςήσεις αὐτὸν χατὸ μόνας" χαὶ πᾶς 

δειλος χα) Χ. τις δηλος καὶ δ΄ φοξβμενος )γς. τίς δειλὸς καὶ φοξά- 
μένος Αἰεχ. θωἱ εἰνείάίμε οἱ εἰ γογπεϊ δοίοψες οογε Οτὶς. ἴος. εἶς, τίς 
ὁ δειλιάων ἢ Αττη. τ. Αγπι. Ἐά, ὁ φοδώμενος] , ο 18. ργφπηῖε. ἐςὶν 
Θεοῖς. φοξάμενος καὶ] α 71, 76, τού, 121, 134. καὶ δειλός] 
καὶ δειλιάων ϑίαν. ἐπιςραφίτω] αποςραφήτω Χ, 18, 10, 30, 71), 
η6, 82, τού, 121, 128, 134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. επιςρέφετω τό, ςγ, 

ὃς, 131) 144.) 236. ἀποςρεφετω ς3. επιςραφητω ςό, 63, 200. (εἴ, 
Νῖς. Απῃ. τ. Απῃ. ΕἘὰ, απορραφητο )ς. επιγεφετω 77, 237. 
ἐπιςραφίτω-- Γαλααδ) τευενίσίμν Οτὶς. Ἰος, εἶτ, ἐπιςραφέτω καὶ 
ἐχχωρείτω] καὶ αὔριον ἐχχωρείτω δῖαν. Οἴἶτορ. χαὶ ἐκχωρείτω) 

καὶ ἐξωρμησαν Χ. Απη. 1. Αγηγ. Ἐά, ἐκχωρείτω] εξωρμησεν τ8, 

19. ΑΙεχ. εγχωρειτω ς6. εξζωρμησαν 71) γ6, τού, 1215) 134. (ΟπΡΡΪ. 
ΑΙ4. εξορμισεν 7ς. ὅρες} τὰ ορες 18, 10, 21, 75» 76, τού, 121) 
128, 134. Οομρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Γαλααδ) 19. Γαλαάδ τι. τὰ 
Γαλααδ τ34. Οομρὶ. ΑἸεχ. χαὶ ἐπέςρεψεν---κιλιώϑες} εἰ γενεῇ 
“πὶ ἀε νπποηϑε Οαἰααά ἐξ ρορείο υἱρίκιϊ ἐμο νεῖ ία υἱγὶ Οτἱρ. ἴος. οἷϊ. 

ἐπέςρεψεν} ἐπεγρεψαν τό, ς7, 77, 85, 1319) 300, 436. Οδῖ. Νὶς. απε- 
φσραφησαν 18, 10, 30, 71) γύ, 82, τού, 121, 128, 124. (οπηρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. πῃ. 1. πῃ. 4, επεγραφησαν οὔ, 63. αποςραφησαν ἢς. 

ἐπέτρεψεν δίαν. Οἴτορ. ὠπέσρεψαν ϑἰᾶν. Μοίᾳ. ἀπὸ τῷ λαβ) 
ἀπὸ τῆς δυνάμεως Ατιη. 1. Ατπι. Εἀ. εἴκοσι---χιλιοίδες αἷς. εὐκοσε 

χιλιαδὲς καὶ δνο χιλιαδες ςς. εἴκοσι καὶ δύο] δυο και εἰγοσι ἐς 

18, ό4. κβ ̓ ς. εἰκοσιδύο 82, τού. ΑἸά, καὶ δύο] α και ΧΙ, 29, 
44. τ2ι. 8[αν. χιλιάδες 157] 44. καὶ δέκα χιλιάδες] αὶ ς 3. 
λα χίλιαδες 82. καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφϑησαν καὶ ὑπελείφϑη- 

σαντᾷ πῃ. 1. καὶ ὑπελείφϑησαν δέκα χιλιάδες Ατπι. ἘΔ, 1 χι- 
λιάδες ὑπελείφϑη δῖαν. Οἴτοσ. ὑπελείφϑησαν] νπεληφϑησαν 7ς. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε Κύριος] καὶ λέγει Κύριος Ατπι. τ. Ατηι. Ἑά. πρὸς 

Γεδεὼν} τῷ Γεδεὼν Αγπι. τ. Αιτη. ἘΔ. Οδογρ. "Ἔτι οτε τ8. (44, 

υἱ νἱἀεῖιγ.) Ἔτι ὁ λαὸς πολύς ἐς!}] πολὺς ο λαος μέ σε 10. 

ἀλλὰ πολλή ἐξιν ἡ δύναμις ΑἸτη. τ. Δτῃ. Ἑ4. πολὺς πολὺς εἰσὶν ὁ 

λαὸς μετὰ σὰ Οεοτς. ὁ λαὸς] κα (τ6, ρεπηο ; παδεῖ τηᾶπὰ τες.) 

ξς.- πολύς ἐξὶ] λα ἐρὶ Π, ΧΙ], τό, 44) 535) 54. ξδν 56, ς7, 63) 75» 
γ6, γγ, 82, 84, ὃς, τού, 121) 131) 134, 1445 200, 236. ( Οηνρὶ. ΑἸεκ. 

(αι. ΝΙς. κα πολὺς 237. κατένεγκον) καϊχγαγε τς, 18, ς4) 64, 
γς, (τπᾶγρ. ὃς.) 1τοϑ, 128, 2ο9. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Αγπι. 1. Απη. 
Ἑὰ. δῖαν. καΊενεγχεν 19, 30) 44. μετενεγχε ς8. κυἼενεγκαι 77. 
κατένεγκον, κατάγαγε Ϊαςοῦ. ΝΊΠθεη. ρ. 247. κατένεγκον αὐτὰς 

πρὸς τὸ ὑδωρ} ἄεβοπε φος αὐ ἀφμαη Οτὶρ. Ἡοπ. ο. ἰπ 7υἀ. πρὸς 

τὸ ὕδωρ] εἰς το υδωρ ΧΙ, τό, 18, τῷ, 29, 30, 445 535» 54) 5» τό, ς 7» 
ς8, ὁ3,) 64, 71) 75, 76, 77ν 84, ὃς, τού, τοῦ, 121, 158, 1321) 134} 

1445. 209, 236, 237). ΟΟΙΏΡΙ. Αἰά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. Αγπν. τ. Αγηη. 

Ἑά. δ8ίαν. 

Ρ. 246.) καὶ ἐκκαϑαρῶ σον αὐτὸν ἐκεῖ] καὶ δοκίμὼ ἀντᾶς σοι εἐκὲς 
ΧΙ, τς») 18, το, 29, 44. 64, 71, 76, 84, τού, τοϑ, 121, 134. Οοπηρὶ. 

ΑΙᾺᾳ. καὶ δοκομῶ ([ς) σοι αὐτὲς ἐκεῖ, 30. καὶ δοκιμὼ σοι αὐτὲς εκεί 

ς4. Απῃ. 1. Ασην. Εἀ. δ]αν. Μοίᾳ. 

καὶ δοκιμω αὐες καὶ τειρασω ἀντοὺς εχε! καὶ ἐχκαϑάρω αἀντὰς ς8. 
καὶ δοκιμάση αὐες ἐχειϑὲν ςο. καὶ ϑωχιμασές αὐῇες ἐκεῖ )ς. καὶ δο- 
κίμάσω αντᾶς σοι ἔχει τι28. καὶ δοκιμῶ αὐτάς σοι ἐκεῖϑεν ΑἸεχ. δἰ 
ἐδὶ δας ργοδαδο εἰδὶ Οτἷσ. ἰος. οἶἴΞ, καὶ σοὶ αὐτὲς ϑοκιμῶ ἐκεῖ δῖαν. 

Οὔτορ. καὶ δοκιμάξε αὐτὲς ἐκεῖ 7αςοῦ. ΝΙΙΒεη. Ρ. 246. (καὶ δοκι- 
μάζε, ἢπε αὐτὲς ἐκεῖ, Ρ. 247.) ἐκκαϑαρῶ σοι] ἐκκαϑάρωσι (0) 
ς3. ἐγκαϑαριῶ σοι (ετηεμάλι, σει ἔαργα Ἰΐη. ς6,) 63. σοι αὖ- 
τὰν] αντους σοι τηᾶτρ. ὃς. σοι αὐτες 209. ΟΘεοῖσ. σοι αὐτῶν Οδῖ. 
ΝιΙς, καὶ ἔςαι ὃν ἐὰν] καὶ ον ἂν 237. ὃν ἐδν] ον ἂν 44) 54) εξ, 
ς7) 8, 64, 84, τού, τοβ, 148. Οοτηρί. ὃς ἐᾶν ςς. λον γό. ὃν 
ἐαν--- τοορεύσεται] ον ἂν εἰπὼ ξτὸς πορευσέαι σοι και πᾶς ον εᾶν εὐπω 
ρος σὲ ἕτὸος πορευσεται 63. ὃν ἐῶν εἴπω πρὸς σὲ} ὃν εἴπω σοι 
Ατῇ]. 1. Απη. Εά. Οεοτρ. δῖαν. ἐῶν εἴπω] αν εἰπὸν 53. πρὸς 
σὲ] προσσέ (ἢς) 131. ἅτος τοορεύσεται] οτι τρορευσεται 44. τος 
οὐ πρρευσεται ς3,236. ξτως πορευσεται ςό. οτι ἕτὼς πορεύσεται ς9. 
οτι ὅτος Ὡορευσεται 76, 134. ἀγπι. 1. Αγ. Εὰ. εογσ. ὅἕτος το- 
ρεύσηται ὅν. ὅτος πορεύσεται---πᾶς ὃν} οτε «τὸς τορευσεται 
μέ σον καὶ ον τοό. τος πορεύσεται σὺν σοί δις.} ὠτὸς πορευσέαι 

εἰς ὕδωρ ἐκεῖ 7ασοῦ. ΝΙΠθεπ. ρ. 247. (εἰς ὕδωρ, ἤπε ἐκεῖ 

καὶ δωκίιμὼ αὐτας σοι ἐχές ςς-. 

΄ λ 9 Ἁ 
. κχαταμογνᾶς και Χασέσντον 77. 

μᾶα σε, -:- καὶ αὐτὸς πορεύσεται μέ σε. (ἴῃ πιᾶγσ. καὶ ὁν ἂν εἰπὼν 
: πορευσεται. .) 121. σὺν σοὶ 13] μετα σα ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 

30, 44). 535 54, 57, 58, 64, 71) 75, 76, 77. 85, 108, 131, 134) 1.44} 
416, 237. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (αϊ. Νίο. α σὺν ξ6. μέϊα σὰ καὶ 
αυτος αὶ πορευσεται μέϊα σε ι28. αὐτὸς πορεύσεται---μετὰ σὰ υἱι.} 
και πᾶς ον ἐᾶν εἰπὼ προς σὲγ τως σορευσεται μέτα σον, και ον ἂν μὴ 
απὼ σοι, 8 πορευσιται μῆα σξ. (ῇς ςοηξηᾷ. ) 56. κα σὰπὶ ἱπιεπτιεά. 75» 
128. καὶ ὃν ὧν εἴπω ὅτι ἃ τορεύσεται μετὰ σα" καὶ αὐτὸς καὶ πτορεύσε- 
ται μετὸὼ σῇ. ΑἸά. αὐτὸς πορεύσεται---ὕδωρ ἴῃ ςοηλ. {ε4.}] αὐυτος 

τοορευσεται χα! ον εἰπῶ οτὶ τος αὶ πορέυσεται μέϊα σε και ἄυτος εἰ τῦο- 
βευσεται και κατεξιδασε τὸν λαον εἰς τὸ υδὼρ 58. αὐτὸς πορεύσέξαι 

σὺν σοί) αὐτὸς τορεύσηται σὺν σοὶ ϑῖδν. σὺν σοί 23]. Χ, ΧΙ, 29, 

γι. μετὰ σου 1, 18, 19, 54» όᾳ, γό, 1τοϑ, 128, 134. Οοπιρὶ, ΑἸά, 

ΑΙεχ. καὶ τυάς--μετὼ σξ ἰπ πε σοι. αὶ οὉ  ἰηιεγηγοά, ς 4, 

καὶ πᾶς ὃν ὧν] καὶ ον εἐαν τό, ς3, 779. 855) 131) 1445 209, 236. Οὰξ, 
Νὶς. καὶ καντὰ ον 19. κα πᾶς 30, 44) ξ7») 9) 76, 134. καὶ παϑΐα 

ον ἂν τοβ. ΟΟπιρ. καὶ τᾶς ὃν ἂν εἴπω πρὸς σὲ, ὅτος ἐ] καὶ ον 
ἐῶν εἴπω οτι 8 τς, 64. καὶ ο ἂν (ςοΥ. καὶ ον ἂν) εἰπῶ οτι 8 18. καὶ 
πάντα ὃν ἐδν εἴπω σοι, ὅτι καὶ ΑἸαχ. καὶ πὰς ὃν εἴπω σοι ὅτι μὴ 

Οεοτρ. ὃν ἄν} ον εαν ΧΙ. ὃν ἐὼν οὐκ δ5ϊΑν. Οἰἶγορ, εἴπω πρὸς 

σὲ] α ὥρος σε Χ. δῖαν. Οἴτορ. εἴπω σοι 511ν. Μοίῃ. τορὸς σὲ, 

ὅτος 6] οτι αὶ ΧΙ, γ1) τοϑ. Ουρι. τῦρος σὲ οτι οὐ 10, 1ού, 134. 
προς σὲ αὐτὸς ξς. ὅτος Δ] ρῥγξτηϊε. οτι Χ, τό, γ6, 77, ὃς, 131, 

200, 236, 237. (αἴ. Νις. Ατῆϊ. 1. Αγπ). Ἑά. , δτὸς 44. αὐτὸς οὐ 

8... ἅτος αὶ πορ. μετὰ σἈ}] α ϑ8ῖαν. Οἰἶγτορ. ἕτος οὐ ποςεύσηται 
μετὰ σὰ ϑῖλν. Μοίᾳ. μετὼ σᾷ 15] 59. (ατ. Νίς. μετὼ σᾷ τ᾿ 
--μετὰ σὰ 22] 44. αὐτὸς 22] καὶ αὐτος Χ, ΧΙ, 18, 20, ςς, 64, 
γι, γ6, 84, ὃς, τοβ, 1324, 144. Οοὔγμρί. ὅτὸς 1ς. αὶ τὖρ 77, 131, 

209. (αῖ. Νίς. αὐτὸς ἃ πορεύσεται μετὰ σΒ} κα ς7, τοῦ, “16, 

237). αὐτὸς μὴ πορεύσεται μετὰ σᾶ. Αττη. 1. Αττη, Εά, Θεοῖς. καὶ 
τπορεύσηται μετὰ σξ. δῖαν. Οὗτος. αὐτὸς καὶ πορεύσηται μετὰ σῇ. 
δῖαν. Μοίᾳ.. μετὰ σὰ 2] τό, το, 77ν 108, 1321. Οοπιρὶ. “-. 

Νν. κατήνεγκε] καϊεξιδασε ΧΙ, τς» 18, 19, 29, 30, 44) ςς, 64, γ1ν 
)6, 84, (πιαῦρ. 8ς.) τού, 1οϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. 
κατήγαγε ς45 ξ0,) 7ς. 209. ΑΥΠ). 1. Ατπι. Ἐά, δῖαν. τὸν λαὸν] 
τὴν δύναμιν ΑΠΏ. 1.. Απῃ. Ἐά. πρὸ; τὸ] εἰς το ΧΙ), τς, τό, 18, 

19, 29) 30, ς3,) τό, ς7, 63) 64, 77. 82, 8:,) 1οϑ8, 121) 128, 200, 436, 
237. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. ἅστῃ. 1. Αὔηλ. Εά, 8᾽1ν. ἐπι 

Τὸ 44) ξ4γ 45» 595 75» 76, 84) τού, 131) 13.) 14. καὶ εἶπε Κύ- 
ρι0ς} καὶ λέγει Κύριος Ατ. 1. Αση. Εά.. τορὸς Γεδεὼν] προς τον 

Γεδίων ΧΙ. τῷ Γεδεὼν Ατπι. 1. Αγηϊ. Εα, Ορογξ. 
κατὰὼ μόνας] Οὐδηει φμίσμπφιρ ἰαπιόοί ἀφμαη ἐπ ἼἼϊηραα,͵ μΐ ἰανιδὶ! εα- 

πὶξ, .βαμμει ΥΩ  ογίπι: Οἥρ. ἰος. εἶ, Πᾶς ὃς σπεύση πίνειν ὕδω 
γλώσσῃ αὖτε πρόφρων καὶ ἀνδρεῖος ( Ῥσηρία: εἰ βγόπει) ἐσὶν αὐτὸς εἰς 

πόλεμον 7αςοῦ. ΝΙΩΡεΙ. ρ. 546. ὃς ἄν] ος εαν τό, ξ4, 47, 88: 
64, 77. 84, τού, τοϑ, 123, 134. 236, 23). (Δ. Νίς. α ὧν Ατίι. σ᾿ 

Ατπι. Ἑά. ϑίαν. 7οοῦ. Νιήθεη. ρ. 247. λάψη 15] ληψη ΠῚ, 71, 
λειζη 3. λαδῃ ς4. λεῖξει 63. λημψη 82. 
πλΆτ. ς8. ληξει 56. λειζη 8ς. ἴῃ πηᾶγσ. υῖ Ἐά. ληξη 144. τῇ 
γλώσσῃ. αὐτὸ ---κατὰ μόνας] ἔδυρ αὐτῷ ὡς κύων αὐτῷ ἀξιόν ἐρὶι ταορεύ- 
εσϑαι εἰς πόλεμον ]αςοῦ. ΝΙΠδειι. Ρ. 247. αὐτὰ] α 19. 
Ἀπ. 1. Ασπὶ. Εὰ. δῖαν. ἀπὸ τ8] α ἀπὸ ς8. 
ἐκ τὰ νδχτος ΧΙ, ις, 18, 19, 29, 44) 54» 75» 84, 1Ιού, τοϑ, 121, 128, 

134. Οοπρὶ. Αἰοκ. εἰς τὸ ὑυδωρ ςς. εἰς τῷ ὑδι ((10) 64. -Ἐ ἐκεῖϑεν 
Απι. 1. Ασπι. Εὰ. ὡς ἐὰν] ὡς αν Χ, ΧΙ, ς4, ςς, ς8) 63, )ξς» 121, 
128. Οοπρρί. λάψη 25} λημψη 11. λείξη ς3, 632. λακψη 
(ουπὶ ταίυγα υπῖν5 ᾿ἰτεγϑθ, ἕοτε μ) 7)ς. λιξῃ 82. ὁ κύων] κα 9 
(ρτίπιο : μαρεῖ τπᾶπι τες, 18.) )ς) 128. αὐτὸν] εἰς αὐΐον τι9. αὐὖ- 
τὰς Ατηι. τ. Αγηϊ. Εά. κατὰ μόνας) καταμόνας (ῇς) 16. Οομπρί. 

χα ἑαυτὰς Οεοτρ. 

8ιαν. καὶ τᾶς ὃς ἐᾶν] και τας ὃν ἐᾶν 11. καὶ πᾶς ὃ; ἐὼν---αἁ 

ἤπ. ςοπ.} εἰ οπίμόηε φμὶ σμγυανερὶ! σέπμα (μα μὶ διδα!, ἐγαπ γε: ἔπε. 

Οἥξ. ἰος. εἶξ, καὶ πᾶς ὃς ἐὰν κλίνη] και πας ο λαος ἐᾶν καμψη 
19, 108. καὶ πᾶς ὁ ἐᾶν καμψη ς8. καὶ πᾶς ὃς ἐὰν κλίνη ἐπὶ τὰ 
γόνατα αὐτϑ}] καὶ τᾶς ὃς εἰς τὰ γόνατα πέση ϑίαν. Οἴτος. ἄς, πἰᾷ 

Πάς ὃς ἄν--- 

αὐτὰ 

] 

καϑ' ἑαυτὸν 

λάψη Ὁ15] λιξη: 

ἀπὸ τῷ 5 ὕδατος} 

| 



ΚΡΙ 

3 . 9 Ὅ0 ρ3 

ὃς ἐὰν χλίνη ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτὸ σίειν. 

«πρὸς τὸ ςύμα αὐτῶν, 
. κ“ , Ἃ ἂν 

αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ. Καὶ εἰπε Κύριος προς Γεδεὼν, ᾿ ' ἀὐ ητοι λα 

μ ἐν χειφί σου, χαὶ “πᾶς ὁ λαὸς «πορεύσονται ἄνγηρ εἰς τὸν τόπον ρὋ »". ᾽ Ν 

σώσῳ ὑμᾶς, χαὶ δώσω τὴν Μαδιὰ 

ΤΑ 1. 
ΚΕ Φ. Ὑ11. 

Ἐν τοῖς τριαχοσίρις ἀνδράσι τοῖς λάψασι 

αὐτῶ. Καὶ ἔλαξον τὸν ἐπισιτισμὸν τῇ λαδ ἐν χειρὶ αὐτῶν, καὶ τὰς χερατινοῖς αὐτῶν" χαὶ τὸν 

πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ ἐξαπέςειλεν ἄνδρα εἰς σχηνὴν αὐτϑ' καὶ τῆς τριαχοσίες ἄνδρας κατίσχυσεν' 

χαὶ ἡ πταρεμξολὴ Μαδιὰμ ἦσαν αὐτϑ ὑποχάτω ἐν τῇ χοιλάδι. Καὶ ἐγενήνη ἐν τῇ γυχτὶ ἐχείνῃ, 

χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Κύριος, ᾿Αγάςα, χατάξησι ἐν τῇ πιαρεμξολῆ, ὁτι παρέδωχα αὐτὴν ἐν τῇ 

ΟΣ 

ἐπὶ τὰ γόνατα, δῖαν. Μοίᾳ. ἐὰν κλίνῃ] ἐαν καμψη Χ, 15, 18, 29, 

40, 445) 54. 59, 64) 71) 76, 84) 128, 134. ΑΙά4ά. ἂν καμψη ΧΙ, 12. 

Οὐπιρὶ. Αἰεχ. εν κάμψει 75, τοῦ. α ἐὰν Απτ. 1. Αγ). Ε4ά, αν 
κλίνη ἐπὶ τὰ] ἂν καμψη τὰ ςς. κα ἐπι ςό. Αἴεχ. αὐτὰ υἷι. 
αὐτῷ Ατη. 1. Ατπι. Εά. Θεοῖς. στη] τα. πιειν μέϊαςησεις αὖ- 
τὸν (Χ. αἱ. ἤἥμε του.) ΧΙ, 71. ἔς, ἤπε τοῦ, 29. τοὺ πιεῖν 1ς) ξζ. 
πιεῖν" μεταφήσεις αὐΐον καϑ' ἑαυτὸν τό, ς2, ς4,), 57» 635 77» ὃς, 131) 

1445 2095 236. (Αι. Νὶο. ἔς, πἰῇ ποιεῖν ὕγῸ πίεξιν, 75. τὴ ὥσιεῖν, 

μεταςήσεις αὐτὸν καϑ' αὐτὸν 18. (πρὶ. ΑΙεχ. τα πιεῖν μεταςήσεις 
αντοὸν κατωϑιν 19. τῇ πιειν μεϊαςησεις αντὸν καϑ' ἑαυτὸν 30, 44) 58) 
64, γό, 845 τού, 1345) 237. πίειν, μεταςήσεις αὐτὸν χαϑ᾽ αὐτον ς3. 

Αἰά. ἢς, πἰῆ ποιεῖν, 82. ποιεῖν ς9ς. τὰ πίειν, μέϊαςησει αὐτὸν κατ᾽ 
αὐτὸν τοϑ. ἔς, πἰῆ μεταςήσεις,) 128. τοῦ πιεὶν υδὼρ μεταςήσεις αὖ- 

τὸν 121. τἱῇ ὕδωρ κατάςησον αὐτὸν χατὰ μόνας (εοῖρ. καὶ πίῃ 

ὕδωρ μετάφησον αὐτὸν κατὰ μόνας ϑίαν. Οἴἶτορ. τοιεῖν μετάξησον 
κατὰ μένας. ὅϊ4ν. Μοίᾳ. 

ΨΝΙ. ἐγένετο] εἐγενηϑὴ τ κ. ὁ ἀριϑμὸς] πας ο ἀριῶμος ΧΙ, 

445 54. 735 765) 84) τού, 1219) 134. Αἰεχ. Οεοῦσ. “Ἔ τὰς 1ς7) 18, 

64, τοϑ, 128. αριῦμος πᾶς το. Οοπι)ρ!. ὠριϑμὸς ὁ ἀριϑμὸς ϑ8ῖαν. 
Οὔἶτοσ. τῶν λαψανἼων] πάντων οἱ ἔλαψαν Απη. 1. Ατπι. Εά. οἵ 
ἔλαψαν Οεοτρ. τῶν ἐν ἄκροις λαψάντων δῖαν. τῶν λαψάντων--- 
ἄνδρες} φογμῆς φμὶ ἰαηιδεγμπί ἐπ πιᾶπ ἀφμαπ υεὶ ἰπρηα, Ἱγεζεπεὶ οἱτὶ, 

Οὐξ. ἰοο. οἷζ, δογαρε φμὶ ἰαπεδιεγ μη! πιαπν γμα, ίπρηα βίας ἐγεσεμὶ υἱτγί, 

Αὐτῷ. λαψαντων] λειξανίων τό, ς3, 63, γ7, 8.) 131) 226, 437. 
λιξαντῶν ςό, 57. (πηαγρ. ς8.) 82. ληξαντων 144. ἐν χειρὶ] τῇ 

χειρὶ ΧΙ, 20) 121. ἐν τῇ Ὑλωσσὴ 135) 10, 44» 54. 645, 75, 76, 84, 
1οϑ, 128, 124. (τρί. ἐν τῇ χέρι τό, 18, ς3,) ςύ, τ, 63, 779 82, 
8ς, 209, 226, 237). ΑΙά. (δι. Νὶς. ἐγ χειρὶ αὐτῶν] εν τὴ χειρι 
αὐΐων ἐν τὴ γλωσση αὐτῶν «8. ἔς, οὔπὴ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῶν ἴῃ οδαγαέ!. 
τηϊποσε, ΑἸεχ. αὶ 59. ἐν τῇ γλωσσηὴ αὐΐων (ρτίπηο, αὐτὰ 80 εδάεπὶ 
ΤΉΔΠ1}) τού. «χειρὶ καὶ γλώσσῃ ἑαυτῶν Αττη. 1. Ατπι. Ἐά, ἐν χειρὶ 
αὐτῶν Ὡρὸς τὸ ςόμα αὐτῶν] γλώσσῃ ϑῖαν. πρὸς τὸ ςόμα] τη 
γλωσση ΧΙ, 20, 71, 121. πρὸς τῇ γλώσση 30. καὶ τὴ γλωσση ξς. 
πρὸς τὸ σόμα αὐτῶν] α τς» 16, 18, 19) 44, 54) 645 75» τοῦ, το, 
134. (ομλρὶ. ΑἸεχ. Απῃ. σ. Ἀπ. Εὰ. εν τῇ γλωτἼη αὐτων 9. ἐν 
τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ΑἸά. καὶ τοᾶν---ὕδϑωρ] (ειετὶ σμίονε οπιρός σαν- 
τσνενηπ! ρέπηα (μα, πὶ ὀίδεγεηὶ ἀφματη ς Οτὶρ. ἰοο. οἷξ, καὶ πᾶν τὸ 

κατώλοιπον] καὶ πᾶς ὁ ἐπιλοιπὸς 10, 545 5) 58, 7590 τοῦ. ΟὐμΠΡΡ]. 

ΑΙΕχ. καὶ τὰς ο καΐαλοιπος (τρᾶγρ. 85.) δῖαν. α πᾶν πῃ. 1:. 
Ἄγη. Ἑά. κατάλοιπον] επιλοῖπον τς) 1859 6, 128. τὰ λαὶ] 
ὁ λαὺς ϑῖαν. λαξ] Ισραηλ 44. ἔκλιναν} ἐχαμψαν ΧΙ, τς, 18, 

105) 29, 30, 44, ξ4» ς() 58, 71) 75. 76, 84) τού, 1οβ, 121, 128, 134. 

Οοτορὶ. Αἰά. Αἰεχ. ἔπεσον ΑἸτη. 1. Ασπη. ΕΔ. ἔκλινεν 8ῖαν. Οἴἶτορ. 
ἔχαμψεν ϑίαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὸ γόνατα εἰς τὰ γοναῖα ςο. αὐ- 
τῶν] αὐτα 63. ΑἸεχ. αὐτῶν Αττῃ. 1. Απῃ. Ἐά. Οεογς. αν. Μοΐ. 
πιεῖν] τὰ πιεῖν ΧΙ, τς) 18, 30, 44) 54, 5, 64, 71) γ6, 84, τοῦ, τοϑ, 
121.) 128, 124. Οοἴρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὕδωρ] λ ξξ. 

᾿ΠὙΨΠ. τρὸς Γεδεῶν}] α πρὸς 63. τῷ Γεδεὼν Ατπι. τ. Ασῃι. Ἐά. 
Οεογς. Ἔν τοῖς τριακοσίοις---ὐμᾶς] 1. Ἱγεσοπεὶς οἰγῖς ὑβὲς φαὶ ἰαρ- 
ἄεγιπὶ ἐπὶ πᾶπε ἀφμαπι, (αίοος νον Καείαμε Οτῖρ. ἴος. οἶξ, τοῖς τρια-. 
κοσίοις τοῖς Οδί, Νῖςο. τοῖς λάψασι) ταις λιξασι τηδῦρ. ς8. 
δὲ ἔλαψαν ὕδωρ Αττη. τ. Απη. Ἐά, οἱ ἔλαψαν ΟΘεοτγ. τοῖς λάψα- 
σιν ὕδωρ 8ιΔν. λάψασι] λελείχοσι 16, ξ2, γ7, 85, (131. οοτῦ. 
ὩΔΏῚ τα 0.) 200, 236,23). (αἱ. Νῖς. λελειχωσι ς3. λελιχῶσι (ἢ) 
56. λελίχοσι ς7, 63. λαιψασι ζ9. λεληχοσι 8ς, 144. ὑμᾶς] 
αυτες 16, ζ2, 53» 57» 7, (8ς, πᾶς. οἱ ἘΔ.) 131. 1445) 536, 237. 
(κι. Νῖς. καὶ δώσω τὴν Μαβιὰμ, ἐν χειρί σΒ] εἰ ἱγαΐαν φάϊαα 
ἦπ πισπμρα ἡμᾶηι, Οτὶρ. ἴος. οἷξ. δώσω] παραδωσω 15) 18, 10) 449 

545 48, 64, 7ς,) γό, 84, τού, τοϑ, 128, 134- Αἰά. ΑΙεχ. ἐν χοιρί} 
"ν τῇ χεῖρι 29» 445 54) 56, )ς, 134. εἷς χεῖρας Ατπν. τ. Αται, Ἐά, 
να ἐν. ἀποτρεχέτω ΧΙ, τς, 19, 29, 44) ξ4γ 55, 64, χι, γς» 76, 
4ν 100, τοῦ, 121, 128, 134. Ορτηρὶ, Αἰά. Αἴεχ. τρεέχετω Τοῖς. απο- 

τρεχέτω 18. ἀπΊρεχέτω (ἢς) 30. πορευσεται ς7. Αττη. τ. Αγ. Εά, 

αποςρεφεέτω ε8. πορεύσηται δίλν. ἀνὴρ) α 44) ξ8ν 7.. 121. ϑλν. 
Οἶτορ. ἀνὴρ ἕκαςος Ατπ). 1. Αγ. Ἐά, ἕκαςος ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰς 

τὸν τόπον] εἰς τόπον Αγ. τ. Αγ. ΕἘά. εἰς τόπους ϑίαν. Οἰΐτοσ. 

τόπον] οἶκον τό, ς2, 775 8ς. 131) 236, 237). (Αἵ. ΝὶςὨ.  ἄαὐτξ)] αυ- 
των 536. Οδι. Νίς. αὐτῷ Απῃ. 1. Ασπι. 4. Οδογρ. 814ν. 

Ψ1Π1. Καὶ ἔλαξον] α καὶ Θεογρ. ἔλαδον) ἐλαξεν ς3, 7. 
Οομρί. εἐλαθοντο ς8. ἔλαξον τὸν ἐπισιτισμὸν τῷ λαξ] ἔλαβον 
ἑαυτοῖς τὸν ἐπισιτισμὸν ἀπὸ τῇ λαξ 8[αν. ἐν χερὶ] ἐν τῇ χέρι Χ, 

ΧΙ, τό, 18, 30, 44. 54ν 55» δύ, 47, 58, (9, 63, 64, γξ, γό, 77, 84, 
ὃς, τού, τοϑ, 1217) 128, 134, 236, 237. Οοπ)ρί. ΑΙὰ. (τ. Νίς. ἐν 
ταῖς χερσὶν ΑἸεχ. εἰς χεῖρας Ατγλ. 1, Ατπῃ. Εα, αὐτῶν 15] αὖ- 
τῶν Αττι. 1. Αστὰ. Ἐά. δῖαν. καὶ τὰς] α καὶ ϑίαν. Οἴτορ. 

τὰς κερατίνας αὐτῶν] καὶ σάλπιγίας αὐτῶν κερατίνας Απη. τ. Απῃ. 
ἘΔ. ἔς, πἰῆ τὡς σαλπιγίας, Οεογς. χερατίνοις αὐτῶν] -Ἐ ἐν ταις 

χέρσιν αὐων 44, γ6, 84, τοό,.134. σαλπιγίας ἀντῶν εν ταις χερσὶν 
αὐτῶν ζ45) ζ9. κεραΐινας σαλπιγίας αὐτῶν ξς. σαλπιγίας αὐτῶν ἐξ 

τῇ χεῖρι αὐΐων γς. αὐτῶν 29] αὐτῶν ϑ8ῖαν. καὶ τὸν πάντα ἄνδρα 

Ἰσραὴλ] τυανῆα δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ 8ῖαν. Οὗτος. τὸν τράντα] α τὸν 18, 
10) 44) 54) 58, 645 γ:, 76» 84, τού, τοϑ, 148, 134. Οομρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. ἄνδρα 151, Χ, ΧΙ, 18, 29, 44, 54) ξς, ζό, ς9Η. λᾶον 71, 
121, 128. ἄνδρα 1" -καὶ ἡ παρεμδολὴ] ανδρα Ισραηλ ἐξαπερειλεν 
ἐχᾶςον εἰς τὸν οἰκον αὐτου τὼν δὲ τριακοσιων ἀνδρων ἐκρατῆσεν ἡ δὰ 
παρεμδολη 8. Ἰσραὴλ] α 75. ἐξαπέρειλεν ἄνδρα] ανδρα εξ- 
ἀπεςειλῶν 44. Ττ. τ4. εξαπιρςειλαν γ6, τού, 134. ανδρα 84, 
1ο8. ἄνδρα 2" --χατίσχυσεν] ανδρα εἰς το σκήνωμα. τῶν δὲ τριακο- 
δίων ἀνδρων ἐχρατήσεν ΧΙ. ανδρα εἰς τὸ σκήνωμα ἄντα" τῶν δὲ τρια- 
χοσίων ἐχρατησεν 15. εἰς τὸ σκηνώμα αὐτῇ. τῶν δὲ τριακοσίων ανδρων 
ἐχρατήσε 19. (οπηρί. Αἰεχ." ἤς, πἰἢ ἐχρατισεν, λξ. ἄνδρα εἰς σκη- 

Α 
ΟΝ 

3 οῷ ᾽ 2 . ἃ, 8 »κρὸ 

Καὶ ἐγένετο ὁ ἀρισμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρί αὐτῶν 6. 
᾽ὔ Ν ρ»" Ν ΄ ἰφν “»)Ἅ Σ, ΙΝ ᾿ 7 

τριακόσιοι ἄνδρες" χαὶ πᾶν τὸ χατάλοιπον τῇ λαξ ἔχλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα 
7ἤ- 

8. 

9. 

τὴν αὐτῇ] εἰς σκηνῶς αὐτῷ δῖαν. Οἶτορ. ἕκαςρον εἰς σχηνὴν αὐτῷ ϑίαν. ὦ 
Μοίᾳ. 

437. Οαῖ. Νίς. τὰ σκηνωμαῖα 18. τὸ σχηνωμᾶ 20, 30, 44) ξ4, ξξ» 
64. γ1) 76, 84, τού, τοϑ, 128, 134. ΑἸά, σχηνωμα (ς8. πιαγρ.} 12:1. 
αὐτὰ 19} αὐτὰ Ατπι. 1. Ατηγ, Εὰ. ΟΘθοσρ. καὶ τὲς τριακοσίους 

ἄνδρας κατίσχυσεν ] των δὲ τριακοσίων ανδρων ἐκρατησεν 18, 29, 30, 44, 
54, ςς, όᾳ, 71) γ6, τού, τοϑ, 121. Αἰά. ἔς, ἥπε δὲ, 84. ἔς, πἰῆ 
ἐχρατήσαν, 1234. κατίσχυσεν] ἐκρατήσε ΤηΔΠυ τες. 1211... καὶ ἡὶ 

παρεμϑ.] ἡ δὲ παρεμξ. ΧΙ, τς, 18, 30, 445. 54» 55» 64, 71) 75) 76, 84, 
τού, το8, 121) 128, 134. (πρ]. ΑἸά. δῖαν. α ἡ ς7, 77ν 8ς,) 131) 144, 
436. Αἰεχ. ἦσαν] ἦν τς, 18, 44, ς4) ςς,) 64) 75, 84, το8, 128, 134. 
Οοπρὶ. Αἰεχ. (εοτρ. ϑδίαν. αὐτῷ ὑποκάτω] ΤΥ. τ6, ζ7,) 775) 200, 
236, 237. (αἴ, Νίς. Ατπι. τ. Ασῃ. Ἐά. δῖαν. υὑποχατωθὲν αντα ς 4, 
75. ΑἸεχ. αὐτῳ ὑποκατωθεν 84. κα αὐτῷ Οδοτρ. ὑποκάτω] υπο- 
χκατωθὲν 157 18, 44) 64, γύ, τού, τοϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙά. 

ΙΧ, Καὶ ἐγενήθη} α καὶ ϑαν. Οἴτορ. ἐγενή3] ἐγένετο ς 4) 
58) 50, 75- ἐν τῇ νυχτὶ ἐκείνῃ} ἐν τῇ ἐκείνη νυκτὶ Οφογρ. ϑίαν. 
καὶ εἶπε! α καὶ 7ς. ϑίαν, Οἷἶτορ. καὶ λέγει Απτη. τ. Ασων. Εά, 
πρὸς αὐτὸν) αὐτῷ Αττη. 1. Ατηι. ΕΑ, πρὸς αὐτὸν Κύριος, ᾿Ανάςα,] 
Κυριος πρὸς Γεδεων, αναφςας ξ4, ξο, 7 ἰ Κύριος} ὁ Κυριος τό, ὃς, 
131, 144) 200, 237. δι. Νίς ᾿Ανάςα] ἀνγαςας [1], 18, 61, τ48. 
δίαν. αναθηϑι 111.  ςΒ. χαταάθη51ι} καΐχξα 44. καταξιϑὴ 
75. Ῥιβεπτξ, καὶ γό, 84, τού, 134, 236. Θεοτε. ϑ8ῖαν. Οἷἶτορ. ἐν 
τῇ ταρεμξολῃ] εἰς τὴν χρεμβολην Χ, ΧΙν 29, 30, ςς, (πιατς. 8ς.) 
121. (οπρΡ]. τὸ ταχος ἐντευϑεν εἰς τὴν παρεμβολὴν 1ς, 18, 19), 64, 
1οϑ, 148, ΑἸά. ἔς, ηἰῆ τὸ ταχως, :8. τὸ ταχος ἐντευϑὲν φις ΤῊ» 
παρεμβολὴν Μαδιαμ, 44.) 54, ς9, γ6, 84, τοῦ, 114. ἴς, ἢπο ἐντευϑεν, 
75: τὸ τάχος εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐντεῦϑεν Αἰεχ. ἐκεῖϑεν ταχὺ εἰς 
τὴν π-αρεμδολὴν Ατῃγ, τ. Απῃ. ἘΔ. ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐκεῖϑεν ἐν τῇ 
ταρεμδολῃ Οεοτρ. ταχὺ εἰς τὴν τοαρεμξολὴν 814ν. Μοῖᾳ. ὅτι] 
α ἴο. τοαρέδωκα} τοαραδεδωκα 30, 44, ςζ) 76, τού, 121, 134. 
αὐτὴν] αὖον 44. αὐτὰς Οεοτρ. ϑίαν. ἐν τῇ χειρί] εἰς τας χειρας 
54) 89) 25. εἰς χεῖρας Αταιν ᾿. Ατῃᾳ, Ἐὰ, 

σκηνὴν] ργρεπηῖτε. τὴν τό, ςό, ς7, 63, 77, 8ς, Δ00, α36, ᾿ 

Ι ᾿’᾿ 

“ι καὶ 



ΚρΡιτ Α΄ Ϊ. 
ΚΕΦ. ΥἹ]. 

χερί σοῦ. Καὶ εἰ φυδὴ δῦ χαταξῆν. ἦναι, χατάξηϑι σὺ χαὶ Φαρὰ τὸ παϊδάφιόν δὸν εἰς τὴν νν παρομο 
δολὴν, Καὶ ἀχόσῃ τί λαλήσουσι, καὶ μετὰ τᾶτο ἰσχύσεσιν αἱ χεῖρές σὸυ χαὶ χαταθήσῃ Ἐν Ὦ 
Ἐγ}5|3}: Χαὶ ἘΞ ἀὐτὸς χαὶ Φαρὰ τὸ ἱταιδάφιον κύτῷ πρὸς ἀρχὴν Τῶν ἀξεντήκοντὰ, οἷ 
ἦσαν ἐν τῇ ταρεμδόλῇ. “Καὶ Μαδιαμ χαὶ ᾿Αμαλὴχ χὰὶ πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν βεδλημένοι ἐν γῇ 
χοϊλᾶδι ὡς ἀκρὶς εἰς α'ληϑος, καὶ ταῖς χαμήλοις αὐτῶν οὐχ ἣν ἀφισμὸς,. ἀλλ᾽ ἧσαν ὡξ ἡ ̓ ἄβμὸς ἢ 
ἐπὶ. χειλδῇ τῆς ϑαλάσσης εἰς τὐλῆϑος. Καὶ ἦλθε Γεδεὼν», χαὶ ἰδ. ἄνὴς ἐξηγόμενος τῷ χἀλῆσίον 

οἷ 

αὖτ ἐνύπνιον, χαὶ εἶπεν,᾿ Ἰδὲ ἐ  ἐνυπνιὰ σάμην ἐνύανιον, χαὶ ἰδὲ μαϑλὰ ἄντα εὐρλνί τρεφομένη ἐγ 

τῇ παρεμξολῇ Μαῤιαζμ, χαὶ ἦλϑεν ἕως τῆς σκηνῆς, χαὶ ἐπάταξεν. αὐτὴν, καὶ ἔπεσεν, ̓χὰϊ ἀγέξρε- 
ὙῈ αὐτὴν ἄγω, καὶ ἔπεσεν ἡ σχηνῆ. Καὶ ἀπεχρίθη ὁ “πλησίον αὐτβ, χαὶ εἶπεν, δὰ ἔς» αὕτῃ 

εἰ μὴ ῥομφαία Τ'εδεὼν υἱξ ᾿Ιωὰς ἀνδρὸς ᾿Ισραήλ' ππαρέδωλεν ὃ. Θοὺξ “ἐν χερὶ αὐτῷ. τὴν Μάδιὰβι, 

Σ.. Καὶ εἰ φοξῃ] εἰ δὲ φοξη ΧΙ, ι1ς»,.18, 29, 30, 44, 54, ς 4, ς8, 
4, 71) 8» 76, 84.) (πιᾶγε. 8 ς.) τοό, 181, 128, 134. Ο οι. ΑΙά. 
Αἰεχ. εἰ δὲ φέξῳς τον τοῦ." Καὶ εἰ φοθη σὺ] μετὰ τῶτο (ἀλλα) 

εἰ φοδὴ δὺ Απη. τ. Ἀπη. ΕΔ. Εἰ σὺ φοξῃ 5ιαν. Οἤτορ. σὺ 1] 
κα 75. χκατάδηϑιτ- πραιδόριόν σε) κάτάξηϑι πρῶτον σὺ καὶ τὸ παι- 
δαριόν σᾳ Παρὰ Απη. 1. πῃ. Εἀ. καϊαδηϑι σὺ καὶ ; Παρὰ τὸ παι- 

δαριόν σου Θθοτρ.-.  κἀτώθδηι σὺ χαὶ Θαρὰ ὁ παῖς σὰ 5[αν. Οἴἶτορ. 
ἢς, πἰᾷ Φαρα ργὸ Θαρῶ;, δἷαν. Μοίᾳ. χαὶ Φαρὰ] μέϊα ὥαρα ᾽ς. 
Φαρα) κα 44. Φαραν 236. εἰς τὴν δὰ τού ἈΝ. 7ξ: παρεμ- 

ξολῆν] - Μαδιαμ ςς. 
ΧΙ. ἀκάση] ἀκεέσει 7. τί λαλήσεσι] εἴ τι λαλήσασι Ατπι. τ΄ 

Απη. Εά. λαλύσεσι} λαλδσι 44», ξ4, 58, 71» 78, η6, 84. (πιαγρ. 
8ς.) τοῦ, 1τοϑ, 121) 134. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. μετὼ τῦτο] μέα ταυτα 

ΧΙ, τς) 19,.30,) 445 53».54) ὅ8ν 575. 58, 64, 715 75 76, 77. 84, (8 ς, 
τηρεῖν. υἱ ΕΠ.) τού, τοϑ, τῶῖν 128, 134.) 209, 216, 237. (οἴηρὶ. Αἰ. 

Οἷς. Νῖς. μέαταυτα τ, 18. ἰσχύσεσι") ενισχυσασιν τ9. τοϑ. 
Οὐοτηρὶ. ισχνασιν 44, ιοό. «σχύαωσιν 9. ,καὶ καϊχξήση ἐν τῇ 
παρεμβολῇ] αὶ 19. Ὁ καταθήσῃ] καϊαθήσι γς. κατεΐξη 216. ἐν 

τῇ ἔπι τῇ 53... ἂν τῇ παρεμβολῇ 19] εἰ; τὴν παρεμξολην 54, 59, 
78» γό, 84. τού, 134. Δι. 1. Αγην. ἘΔ. δίαν. ἐνιτῇ ἢ παρεμθολῇ 1" 1 
-οὟὖὃι ΤῊ ἢ τε αρεμθολῃ 29] ἐπὶ τὴν ποαρεμξολην καὶ ἀχξβόεις ἐπ᾿ τὸ ἀχῤροά- 

τήριον τῆς λαξευτηργεις μερὸς τῶν πεϑϊηχογτα τῶν εῆϊ τῇ παρεμθολῃ λα. 
κατέβη αὐτὸς---τταρεμξολῇ 252] σεάροι ἀείεεμάϊε ρίξε οἱ Ῥ κατα Ῥκε σώ; 

ἦπ βαγίοηε φιἰπφωσείπία, φεὶ ἐγαπί ιπ “τὶ ΠΕ ΑΒ. καὶ Φαρὰ τὸ παι- 

δάριον αὐτὰ} καὶ τὸ παιδάριον αὐτῇ βετ' αὐτῇ (πιδπιι8 Ρῆπιᾶ ἰοήρῇς 

μετ᾽ αὐτξ ἴιν πιαγρίῃε.) Αἰτῇ. στ. καὶ τὸ παιδάριον αὐτὰ Παρὰ μετ' 
αὐτῷ Απο. Εά. καὶ Παρὰ τὸ ̓ τπαιδάριον Θεοῖς. καὶ Θαρὰ ὁ ὁ παῖς 

αὐτὰ 8ιαν. Ὁἴτορ. ἔς, εἱῇ Φαρὰ; δ]αν. Μοίᾳ. πρὸς οἰρχὴν) εἰς 
μερος ΧΙ, τς, 18,20, 30, ςς» 64, 71) ὃς, 121) 128. (πρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. 
Αττη. τ. δ(αν. αὶ 19, 198. πρὸς τὸ ἀκροατηριον τῆς λαξευτης, προς 

αρχῆν (6. τρος ἀκρωτήριον τῆς λαξευτὴς πρὸς αρχην 63. ες τὴν 
παρεμβολὴν ἔπι το τὴν αρλέ τα τῆς λαξευτης, εἰ ς μέρος γ6. εἰς μέρος τι 

Αττη. Εὰ, πὸ μέρες Οεοτρ. πρὸς ὑπ ἀμ ο τρ, 25] εἰς 
τὴν παρεμβολὴν {ἐπι το ἀκχρωτηριον τῆς λαξευτῆς τὸ ἔπι τῇ παρεμβολῃ 

εἰς μέρος τῶν πεϊηκοντα ς4. ζ9ο. ὥς, πἰῇ ακροτῆριον, 7ζ. εἰς τὴν 

παρεμξολην ἢ Ἐπι τὸ ἀκροτήριον τῆς λαξεντὴς το ἐπι παρεμξολη)ρις μέρος 
τῶν τοενϊηχοντα τῶν ἐν τή τσαρεμδολη ς8. εἰς τὴν παρεμδολῆν ἐν το 
ακροτηριον τὴς λαξεντης) εἰς μέρος τῶν γ. τῶν ἐπι τῇ τπαρεμθόλῃ 84: 
εἰς τὴν τραθεμθολην(επι τὸ ἀκρωατηριον τῆς λαξευτητὶ εἰς μᾶρος Τῶν Ὑ-. 
των ἐν τῇ παρεμξολῃ τού. ὥς, πΠ ἀχρωτηρίον, 134. οἵ ἦσαν] των 

ἊΙ, τς» 18, 19, 5ῷ, ὅψ, 71 76, 89, τοβ, 121) 128. Οομιρὶ. ΑΙ 

ΑΙοχ. οπλιτὼν τῶν 30. οἱ ἤσαν ἐν ΤῊ ἢ παρεμξδολῇῃ]. τῆς παρεμξυλῆς 

Ἄτια. 1. Αγαν. Εά, εἰς τὴν παρεμβολήν: ϑίαν. Οὗτος. ἐν τῇ υἱς.} 
ἐπι τῇ 76. 

ΧΙ. Καὶ Μαδιὼμ] Μαδιὰμ, δὲ ϑῖαν. Οἴτοξ. οἱ υἱοὶ] κα οἱ 7ς. 
ΑΙοχ. βεδλημένοι] τταρεμδεξληχείισαν ΧΙ, ᾿ς, 18, 29.) 44, 44) ξς, 
64,).7γ19 76, 84, τού, 121», 128» 124. (ὐοπιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. τοαρῤέμξε- 

ἔληκασιν 30, τοβ. παρεμδεδληκεσαν ς8. παριμδληχίσαν 7ς. περι- 
ξεδλημενοι πιᾶπα γες, 1.31. παρεμιξεξλημένοι ἦσαν Αττη. τ. Ατη, Εα, 
Οεοισ. τιαρεμξέδληνἼαι δῖαν. Οἴτορ, εἰςήκεισαν δῖαν. Μοίᾳφ. ἐν 
Τῇ] ἐπὶ τῇ το8. ἐν τῇ 'κοιλαδι] ἐν ταῖς κοίλασιν Α΄πτῃ. τ. Αστ, Ἑά, 
ἐν τῇ ττωρεμδολῃ ϑ[αν. Μοίᾳ... ᾿ ὡς ἀκρὶς} ὡσει ἀκρις 1], τό, 20; 

57» 48, 63, 77» 8.» 13}, 144. 437. δῖ, Νῖς; ὡσπὲρ ἄχρις 7ς. ὡς 
ἢ ἀκρὶς 236. . ὡς ἀκρδες δϑίαν. "Οἴτορ. εἰς τλῆϑος]} τὸλήϑει 

Απῃ. τ. Απῇ. Ἐά, δῖαν. Οἴζγορ. ταῖς καμήλοις] τοις καμήλοις 

64. τοῖς καμήλοις --ϑϑαλάσσης] ἐσριελὶς φογτιπε ποπ ἐσὲ ΤΣ ε 

ἐρανὶ βεμε ἄγέαα φμα ε}- αὐ ἰαῤίμπ τπατὶς Αὐρ. αὐτῶν} ,Αἰεχ. 
ἐκ ἦν] οὐχ ἐξὶν 10) τοθ, Οοπρὶ. ὅδ᾽ ἐκ ἥν 236. ἀλλ᾽] ΕΎΡΝΡΙ 

γον. 11. 

᾿ 75. 76) 845 τού, 134. 

57, 8, 216. ὡς. ἡ} ὠὡσπτερ ἡ ΧΙ, τς, τό, 18, το, 30) 49. ζ4,) ἐς, 

64, γ7ν 84, ὃς, τού; τοβ,.121, 158,131) 134) ᾿μ.: 209, 436. (οιηρὶ. 

ΑἸά. αἴ: Νὶς. ὡσπὲρ ς8. ὡσει ἡ 237. ἢ ἐπὶ χείλας] ἐπὶ τὸ 
Χχαλος τὸ. καἡ 45: Θεοτέ. δἰὰν. ταρα τὸ είλὸς 48. ἐπὶ τῈἢ χεῖ- 
λας 84. ἡ ἐπὶ τὸ χείλος Οοἰηρὶ. -ἐπὶ χεῖλος Ατπι. 1. Ατηχ. Ἐά. 
“χείλους τε χειλες ΧΙ, 29, 4.4» τού, 1215) 134) 200. ΑΪά. δι. Νῖς. 
τὸ χῆλος τς, 18, ς4) 64) 71. 1οϑ, 128. ΑΙἸεχ. εἰς ἜλησΟ] λα Σ2ι 

ΑΙά. αλήϑει Ατηι. 1. Αγ. Ἐὰ, ϑίαν. 

ΧΙῊ. ἤἦλϑε] εἰσηλϑὲ ΧΙ, τ 9 18) 19, 29) 30, 44. ς4, «Β, ἐπ τῇ 
7» γ6, 84, τοό, τοϑ; τῶι, 128, 124. Οοπιρί.. ΑἸΔ. ΑΙεκ. ἦλϑιν 
ἐκεῖσε ϑἰὰν. Οῆτορ. καὶ ἰδ} εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ιδᾷ 44. ς 4, 

", οἰνὴδ] εἷς δῖαν. ΟΠίοξ. -᾿ ἐξηγέβεὐσξ] εξη- 

γειτο Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44) (4, ςς, 48, (9, 64. γ], 7ς; 76, 
ὃ4, τού, τοβ, 121, 128, 134. Οὐοπιρὶ. ΑἸά.- Ατιπ. τ. Ασηι. ἙΕά: 5ιαν. 
ἐξηγεῖται ΑἸεχ. τῷ Ὡλησίον αὐτῇ ἐνύπνιον] ἐνύπνιον τῷ τληδίον 

ἀύτῳ Οεογρ. δᾶν. αὖτ] αὐτὰ Αὐτὴ. τ. σή Ἐὰ: ὀἀ ῴἼὠἐγύπνιον 13] 
τὸ ἐνυπνιον τοϑ. Οοτηρί. ΑΙεχ. καὶ εἶπ} α Χ, ΧῚ, τό, 2, ς ἢ» 
ξ7.} 71} 77» 85, 121) 131) 144. 216, 337: Ατηι. 1. Αὐπη. ΕἘά. κα εἰπὲν 

82. καὶ εἶπεν, 1δ5} , 63. καὶ εἶπεν, Ἰδὲ ἐ ἐνυπνιασαμην ἐνὺη- 
γι0}] και εἰπε τὸ ἐνυπνιον ὁ ἐγυπνια σϑη τηρύῥι 8 ς. εἶπεν, δὲ} εἰπεν 

ἐνυπνιον ἰδὲ 11. α ιδὲὰ τό. . ̓ἸΙϑὲ ἐνυπνιασάμιην ἐνύπνιον) ἴδον ἰδὲ 

ἐνύπνιον ΑΓ. 1. ἴδον λέγει ἐνύπνιον Αγηι. Ἑά. 
ἐνυπνιασάμην Οεοτς. τῶτο ἐνύπνιον ὃ ἴδον ϑῖαν. ἐνυπνιασαμην] 
ενυπνιασϑὴν 209ς. ἐνυπνιαδαβιην ἐνύπνιον] τὸ ἐνυπγιον ὁ ἐνυπνιασθην 
15) 18, 10» 44. 54) 64, 755 76» 84, τού, το8, 128, 134. Οοπηρί. ΑἸεχ, 

ῆς, ἤῃα το, ζ9. κα ςό. 63. μαγὶ} μαζα τλβει. ς8. μαγὶς 

ἄρτε χριϑέν] μαγισαρ. ((ο) τοῦ ὃ κριϑ.. 29. μαγὶς ὥρτε τὸ χριϑίνου 
Γ(οιΡ].᾿ μαγὶς ἄρτε ἑνὸς χριϑινα Οεογᾷ: ςρεφομένη] κυλιομενῆ 

ΧΙ, τς) 18, 19, 29, 307 44) 54 54» 58, 61, 71) 76, 84, τόδ, τῶτ, 
128, (131) τιβηὰ τέο.) 124. Οοπτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. χυλίομένος 7. χοὶ» 
λιομενη τηᾶγρ. ὃς. οίυεκε (4 5γ1. Βατ- ἐγ. - ἐν τῇ ταρεβίθολ Ὁ] 
εἰς τὴν «-αρεμξολὴν τ. 1. ΑἸ. Ἑά. χαὶ χλϑ.ν] καὶ ἐρρέφετο 

ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἦλϑεν ἕως τὴς Βε9 α 29. 59; γ6: ἕως τηὶ 

σκηνῆς] ἐν τὴ σκηνὴ Μαδιαμ ςς. σκηνῆς} - Μάδιαι ΧΊ, τς, τό, 
18, 19, ξ2,) ζ4) ζ7,), ς8, 64, 719) 77. 8. ὃς; τού, 1ο8, [21 [28, 111, 

1349) 144, 236, 237. (πρὶ. ΑἸ. Αἰεχ. δι. Νίς. Αὐηι. 1. ΑἌγηγ. Ἐά, 
ὅν. σχιγῆς Μαδιαμ, 7 5: καὶ ἔπεσιν) -Ἑ ἡ σκῆνη ς. κΆπῃ. ᾿ς 

Αττη. Ἐά. δῖαν. καὶ ἕκεσεν, καὶ ἀνίςρεψεν] καὶ καλεγρεψεν Χ, ΧΕ, 

εν 18, 19, 29, 44, 54» 55» 59, 64, 71, 76, 84, τού, 1οβ, τοι, 128, 
134. Οοτηρὶ. ΑἸά. καὶ καεγεψεν ς8. καὶ ἔπεσεν, καὶ χατέρρεψεν 
ΑΙεκ. καὶ οἰνέξρεψεν--- σκηνή ἴῃ ἤπε οοπ1.} κ 75. αὐτὴν ἄνω] 
αᾶνω 1ς, 18, 19, 30) 43, 54) ς» 58, ς9, 64, 76, 84, τού, 1οϑ, 128, 
134. ΟὐμρΙ. ΑἸά. δαν. α Αἰπι. 1. Αγπὶ. Εά, ἄνω, "καὶ ἔπεσιν 

ἡὶ σχην] Χ, ΧΙ, 29) 719). 75» 121. ἡ σκηνὴ] ἡ τχρεμδολη 84. 
“ ἄνω χαὶ κάτω. Ατπν. τ. Ασην. Ἐά. ᾿ Ν 

ΧΙΝ. Καὶ ἀπεκρίθη] α καὶ Απῃ. Ἐά. αὐτῷ 19] αὐτῷ ΟΘεοτρ. 
χαὶ εἶπεν} α καὶ 44, τοῦ. Οὐκ] καὶ βκ 9. Οὐκ ἔγιν αὕτη] ἐκ 

ἔξι ῥομφαία. αὕτη Οεοτρ. ἐχ ἕξιν αὕτη μαγὶς ϑῖαν. Οἶτοσ. ἔς, οὐπι 
αὕτη μαγὶς ἰηἴόῦ υησο89 ϑἷαν. Μοίᾳ. αὕτη] τατο ἔν: εἰ ι μὴ 

ἀλλ᾽ ἡ ΧΙ, 19, 54) 58) 63, τοό. ἀλλ᾽ ἢ δ» 18, 30, 44, 5, 64. 71» 
γ6, 84, το, τ428. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεκ. αλλ᾽ η 29, 121. ἄλλη (Πς) 
γς. αλλ ἢ 134. εἰ μὴ ῥομφαία] εἰ καὶ ῥομφαία Αττη. τ. Αγη). ΕΑ. 
ἀλλ᾽ ἡ ῥομφαία Οεοῖρ. ἀλλὰ σιδύνη (Ιαπεεα) δῖαν. Οἶτορ. οαἰλλὰ 
ῥσμφαία 8ϊαν. Μοίᾳ. υἱῷ Ἰωᾶς] υἱᾷ Ιὸς ϑίαν. Οἴἶτγοσ. πσὰρέ- 
δωκεν] τταρεδωκεν γαρ Χ, ΧΙ. ὅτι πὰρίϑωκεν Οεατσ. ὁ Θεὸς] Κυ: 
ριος ςξγ τό, 63, )ς. Αἰεχ. ὁ Κύριος Ατπι. ἘΔ. 8ιαν. Οἶτος. " ἐν 

χερὶ] ἐν τῇ χρρ' Χ, ΧΙ, 18, ς4.) ς8, 84, τού, 1ο8, 128,.1754. Οοπηὶ. 
ΑἸά. εἰς χεῖρας Απππ: τ. Αττη, ΕΔ: τὴν Μαδιὰμ] τὴν ἤαδιαν τ. 

Χγ 
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τουτοὸ ἐνυῆπνίον ὃ 
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1217) 128. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ.. 

δίαν. Οῆτορ. 

ΚΡΙΤΑ 1. 
ΚΕΦ, γῇ. 

ὡς πῶσαν τὴν παρεμξολήν. Καὶ ἐγέ ἧς ἤχουσε Τ᾽ εδεὼν τὴν ἐξήγησιν τᾶ ἐγυπνίε χαὶ τὴν χ ς. Δαὶ πασᾶν τὴν παρεμοολῆν. Και ΕΕΥΕΤὸ "δ “ΠΌ Ὰ (ὦ ὡυεύλμει τθι 

σύγχρισιν αὐτϑ, χαὶ προσέχύνησε Κυρίῳ, καὶ ὑπέσρεψεν εἰς τὴν πάρεμ ΟλΉΝ ΤΠ : ᾿ εὐ 

᾿Ανάςητὲ, ὅτι πΤαρέδωχε Κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιάμ. ! Καὶ ἘΠῚ τὸς τριῶ:- 

χοσίας ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχᾶς, χαὶ ἔδωχε χερατίνας ἐν χειρὶ πάγων, καὶ ὑδρίας χεγᾶς, καὶ λαμ- 

χάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις, Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, ᾿Απ' ἐμᾶ ὕψεσϑε, καὶ ὅτω ποιήσετε" καὶ ἰδὰ ἐγὼ 

εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς, χαὶ ἕςχι χαϑὼς ἂν ποιήσω, ὅτω ποιήσετε. Καὶ σαλ- 

πιῶ ἐν τῇ χερατίνη ἐγὼ, χαὶ πάντες μετ᾽ ἐμδ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς «ερατίναις χύχλῳ ὅλης τῆς 

παρεμβξηλῆς, χαὶ ἐρεῖτε, Τῷ Κυρίῳ χαὶ τῷ Γεδεών. Καὶ εἰσῆλθε Γεδεὼν χαὶ οἱ ἑχατὸν ἄνδρες 

ΧΡ. Καὶ ἐγένετο] , ἐγένετο Απη. 1. Ατὴ. Εά. Γεδεὼν] Γὲ- 
δεὸν Ατηι. 1. ἐξήγησιν] διηγησιν Χι, ΧΙ, τς) 18) 10,.29,), ζ4) ς ξ» 

ξό, ς8, 63, ὅ4, γ1, γό6, 84) ὃς, τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟὨΩΡΙ. 

ΑΙά. ΑΙεχ. διηγεῖισιν ἢς. τῷ ἐνυπνία]} καὶ τὸ ἐνυπνιον 6. καὶ 
προσεκύνησε] καὶ τό, 18, ς8, 128. Απῃ. 1. Αγπῃ. ΕΔ. Οεοτρ. 

δῖαν. Οἴἶζτορ. τροσεχείνησε ς. Ἐυρίῳ] τω Κυριω τό, 44. ς4, τό, 

57, 89») 759 77. 84, 85) τού, 131») 134» 1445 200, 236, 237. (αἴ. Νίο. 
Κυριον 18, 64, τοϑ, 128. Οοπηρὶ. ΑἸ4, ΑἸεκ. ὑπέςρεψεν] ἐπερρε- 
Ψεν ΧΙ, τς, 20, 44) 54) 5», 56, γ1,) 74, γ6, τοῦ, 128, 134) 200. 
Οοιηρὶ. ΑΙεχ. ἀπερρεψεν 64) 121, 237. ΔΙά. -Ἐ ἐχῶϑεν Αγῃ. Ἐάὰ. 
᾿Ισραὴλ] Μαδιαμ 18. μιαδεῖ πῃ ομαγαέξ. τρΐμοσε ΑἸθσχ. καὶ εἶπεν] 
Ἢ αὐτοῖς Οεοῖ. ᾿᾿Ανάςητε] ἀναζηϑι 18, παρέδωκε] παραϑε- 
δωχε ΧΙ, 64, γό, 845 121, 134. ἐν χειρὶ ἡμῶν] ἐν χερσιν ὑμῶν χ8, 
507) 64. (οιρρὶ. Αἰεχ. ἐν χερσιν ἡμῶν 10, 445 73, 76, 84) 1οϑ,. 128; 
134. ΑἸά, ἐν χερσὶν 54. εἰς χεῖρας ἡμῶν 8ῖλν. ἐν χειρὶ ἡμῶν 
τὴν παρεμξολὴν Μαδιάμ} τὴν παρεμδολην Μαδιαμ ἐν χερσὶν ὑμῶν 
τού. τὴν παρεμιξολὴν͵ Μαᾳδιὼμ, εἰς χεῖρας. ἡμῶν Ατὐτα. χ. Απη. Ἐά. 
τὴν παρεμξολὴν Μαδιὰμ ἐν χειρὶ ἡμῶν Θεοχξ. τοαρεμιβολὴν υἱι.} 
α 56. ΝΜ ᾿; “ὮΝ 

ΧΥΪ. διεῖλε] διεςείλεν 121. ΑΙά. εἰς τρεῖς ἀρχὰς] κα εἰς τοϑ, 
ΑἸεχ. δὲν ἐγία βγίπείρία Αὐσ, κερατίνας] σαλπιγίας ς., ζ9, 75. 
Ἔ σαλπιγίας ςς. σάλπιγίας κερατίνας Απη. 1. Ατπη. Εα. ἐν 
ΧΕΙΡῚ] ἐν χέρσιν αὐἷων 44, ς6. ἐν χερσιν 62. ἐν χειρὶ πάντων] εν 
χερσιν αὐὔων ς4., 75) 76, 84, τού, 134. εἰς χεῖρας κάντων Ατί,. 1. 
Ἀπῃ. ΕἘὰ, καὶ ὑδρίας κενῶς] καὶ υδρειας καινὰς Χ. ,, Ατη. 1. 
Ατηι. Ἑά, κενῶς} καινας 20, νῷ: ἐν ταῖς ὑδοίαις} ἐν μεσὼ 
τῶν υδριων Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 29, 30, 44, 2, 835) ςς) ςύ, ς 7, 
58, 64, γι, γό, γ7, 84. ὃς, τοῦ, τοϑ, 121, 128, 131, 134).144) 200, 
236, 237. Οομρί. ΑἸά. Αἴεχ. (τ. Νίς. Απη. 1. ἄγῃ. Ἑά. 8ἴἂν. 
ἐγδὸν τῶν νδριων ςἡ,) ΞΟ ἐν μέφω τῶν υδρείων 63. ενδὼν τῶν υδριων 
)ς. Ἢ 
ΟΣΧΨΠ;. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει. Αγπι. 1. Απῃ. Ἐά.. 

αὐτοῖς Απη. 1. Απη. ἘΔ, Οεογρ. ὅίαν. 
ὕψεσψε Απτῃ. τ. Ατγηι. Ἐά, ἐμὲ ὄψεσϑε. ϑίαν, ὄψεσϑε] οψεσϑαι 
75. καὶ ἅτω ποιήσετε] α καὶ Οεοτρ. ὡς ἐγὼ ποιῶ, ὅτω καὶ ὑμεῖς 
ποιεῖτε 5|αν. Οἴἶγορ. καὶ ὅτω ποιεῖτε 81λν. Μοίᾳι: ὅτω] τατο 
τού. δτως (ἢς ἱπῆ) 144. ὅτω ποιήσετε 19] 5τως ποιήσατε τό, 
131. δτῶς ποιήσετε 121. (ογηρὶ, ΑΙεκ. ποιήσετε 13] ποιησατε 
55» 57. 64, 76, 2ο9. (Δ. Νίο. ᾿ποιησεται 7 ζ- καὶ ἰδὲ] καὶ ς ς» 
τό, ς8. Απῃ. 1. Ασῃ. Εά. ὅταν ϑίαν. Οἴἶτος. ἰδὲ ἐγὼ] ἐγω 'δα 
108. (οπηρ!. εἰσπορεύομαι] τορενομαι ςς» τό. ἐν ὠρχῇ] εν 
βέσω ΧΙ, τς, 18,19, 20, 30, 'ς4, ξογό4, γι, 82, (πιαγρ. 8 ς.) τοϑ, 

εἰς μεσὸν ς8, η6, 84, τού, 134. 
Ἀπη. τ. Ασπη. Ε4. ἐμμεσω )ζ. εἰς μέρος δῖαν. καὶ ἔςαι καϑὼς 
ἂν ποιήσω] καὶ ἔξω ὡς ἂν ποιῶ δίαν. Οἴτορ.. καϑὼς ἄν] ὡς ἂν ας» 
18, το, 54) ς 5, 58) ὅᾳ, τοϑ, 128, Οοπιρ!. καϑως εἂν τό, 30, 579 77» 82, ὃς, 131) 144, 236,23), ([. Νὶς, ὡσαν (συν ν ἴαργὰ 11.) ᾽ς. 
ὡς ἐᾶν Αἰεχ. καϑὼς ἐγὼ Ατπη. 1. Ατπι. Εά. καϑὼς ἂν ποιήσω] 
κάϑως ποιῶ ϑῖαν. Μοίᾳ. ἅὥἅτω ποιήσέϊε 2] καὶ πτως ποιήσετε Χ. 
ὅτως ποιήσεται 7ς. δτως ποιήσατε 77, 237. ἅτως ποιήσετε ΟΟΙΩΡΙ. 
ΑἸεχ. ὅτω καὶ ὑμεῖς ποιήσετε Αττα. 1. Απὴ. Εά, ὅτω τυοιήσητε 

ποιήσετε 29] ποιησαἾε 209, 426. (αἱ, Νίς. 
ΧΥΨΊΗ.. Καὶ σαλπιὼῶ] και εαν σαλπισω 44) ξ45) 59, 75, γύ, 84, 

:ού, 124. χαὶ σαλπίσω ΟοιρΙ. ΚΑαὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ ἐγὼ] 
Καὶ ὅτε ἐγὼ σαλπιῶ ἐν κερατίνῃ δῖαν. Οἶτορ. Καὶ ἐγὼ σαλπιῶ ἐν τῇ 
χερατίνῃ ϑῖλν. Μοίᾳ. ἐν τῇ κερατίνῃ} αὶ ἐν 18, ς9, 64, ιοϑ, Οοηνρὶ. 
Τὴ σαλπιγῖι ζ.4,) 59) 75. Βαθοῖ ἐν ἰὴ οἤδγ, πη. Αἰοχ ἐν τῇ κερατίνῃ 
ἔγω] ἐγὼ ἐν τῇ χερατίνῃ Αττη. τ᾿. Αστη. Ἐα. Οεοζρ. κερατίνῃ) κεραῖινι 
16, καὶ πάντες μετ᾽ ἐμξ] καὶ παῆες (α], χαι παύες οἱ μετ᾽ με) Χ. 

πρὸς αὐτὲς] 
᾿Απ' ἐμᾷ ὄψεσϑε] ἐν ἔμοὶ 

[] 3 3 ρ᾿ φ᾿ “ ᾽ὔ Σ "9 ΄ 47 ΟΝ 

οἱ μετ᾽ αὐτῷ ἐν ἀρχῇ τῆς πταρεμξολῆς ἐν ἀρχῇ τῆς φυλαχῆς μέσης" χαὶ ἐγείροντες ἤγειραν τὰς 
᾿ ᾿ ἱ 3 "“ ν, ΄“΄ ΑΔ «ὉΠ ν γ᾿» “ “ 
φυλάσσοντας, χαὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς χερατίναις, καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν 

παᾶντες] παύῖες οἱ ΧΙ, τς, 18, 29, 44, ζ2, 847 κΚ) ξό, ς7, ς8, 63, 64,71, 
γ6, 27, 84, 83. 1ού, τοϑ, 121) 128, 131) 144) 200, 236,27. ΟΟμρὶ, 
ΑἸεχ. (δι. Νῖς. Αγπ). 1. Αἄσῃῃ. Ἐά. σογρ. ϑδίαν. ταδ]ες--κερα- 

τίναις] σαλποιηταὶ ταις σαλπιγξι καὶ ὕμεις ς. καὶ σαλπιηῖτε ταῖς 

κερατίναις ΑἸά. μετ᾽ ἐμ] οἱ μετέμα (ἢς) 16, 134. μετ᾽ ἐμξ ἐξὲ 
Ατπι. 1. ἄστη. 4, σαλπιεῖτε] καὶ σαλπιεῖτε τς, τό, 18, 44, ζ2, ξ4, 
57, 64, 77» ὃς») τού, τοϑ, 128, 134,36. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. σαλπιεῖτε καὶ 
ὑμεῖς Απῇ. 1. Αττῃ. Εά4, δῖαν. ἐν ταῖς κερατίναις] ταις Χ, ΧΙ, 44, 
71) 134. ταις κεραΊιναις καὶ ὑμεῖς τς, 148. Οοπηρὶ. Αἰεχ. λὲν 18, 64. 
τῶις σαλπιγξι 4. εν ταις σαλπιγξι ς9. α γ6, 84. ταῖς χερατίνα; 
((ς) 82. ἐν σαλπιγῖι ὑμῶν κερατίνῃ Οεοτα, κύκλῳ ὅλης] καὶ ὑμεῖς 
χκυχλω ὁλὴς 16, 195) 30, ς2, τό, ςγ, ς8, 63, 77, ὃς, 1οϑ, 131, 14.4. 
209, 236, 237. (δῖ. Νίο. καὶ ὑμεῖς κυχλω 18, 44, ς4) ςς, 64, 84, 
τού, 121, 134. ΑἸΙά. ἐν μέσφω γ6. κύκλῳ ὅλης---ἐρεῖτε, ΤΩ] και 
ὑμεῖς κυκλω και ἐρεέτε ρομφαια τω ΧῚ, 29) 71. και νυμεις χυχλὼ τῆς 

πυαρεμξολὴς ολης. καὶ ἐρεῖτε, ρομφάια τω 53. ὅλης] α' ἴς, ζ0.) 7ζ, 

82, 128. δῖαν, Οἴἶτορ. διαδεῖ ἱπ ομαγαέξ, πηποτε Αἰεχ. ὅλης τῆς 
παρεμβολῆς]  Χ, ἀμφὶ ὅλην τὴν παρεμβολὴν Αττη. τ. Ατπ). Εά. 
ἐρεῖτε] ἐρειται ῆς. Τῷ Κυρίῳ) ρομφαία τω Κυριω Χ, τςν τό, 18, 
30, 44. 52, 55) 56, ς7, ς8, ςο, 63, 64, γό, 77, 82, 84. 8ς, τού, ται, 
128, 131; 1347 144) 200, 236, 237. (ΑΙΑ, (αῖ. Νίο. Θεοῖς. κὶ βομ- 
φαία τῶ Κυρίω Απῃ. τ. Απη. ἘΔ. δόρυ (σιδύνη, λόγχη, ἀαβα, ἰαπ- 
εἐ4) τῷ Θεῷ ϑ8[αν. Οἴτορ. (ῥομφαία) τῷ Θεῷ ϑ8ιαν. Μοίῃ. καὶ 
τῷ Γιδεών] α καὶ 7ς. 

ΧΙΧ. οἱ ἑκατὸν] κοι ΧΙ, τς, 18, 44. 54, ς8, ς9, 64, "ς, γό, 84, 
τού, τοϑ, 118, 121) 128, 124. Οοπτρὶ. ΑΙεχ. οἱ μετ᾽ αὐτξ] α 18, 
128. ον ς4,) 64, 7ς, γ6, 84, τοό, 118, 134. Ατηλ. 1. Αγηγ. Εά, 
μαθεῖ οἱ Ἰπι ἐμιαγαέξ. πηΐῆοσε ΑἸεκ. ἐν ὠρχῇ 19] ἐν μέρει ΧΙ, τς, 18, 

10) 29, 30; 44) 54) 55, ς8, 64, 71, γό, 84) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 
134. Οοπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. Αγπιὶ 1. Ασπη. Ἐά. ϑῖαν. εν μεριδι γς. 
ἐν ἑνὶ μέρει σεο. ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμξδολῆς] κα 5). ἐν ἀρχῇ 29} 
ἀρχομένης ΧῚ, τς, 18, το, 29, 44, ζ4, ςς, ς8, 64) 71, 7ς, 76, 84; 
τού, τοϑ, 118, 1217) 128, 134. Οοηιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. ὀ τῆς φυλακῆς 
- ἤγειραν) φυλακῆς και “ριν ἔγέρσει γειρᾶν ξ8. ᾿ φυλακῆς} φυλὴς 

ης. φυλακῆς μέσης} ΤῊ. Ἁτίη. 1, Αγ Εά. μέσης} τῆς με- 
σης τύ, 30, ς3, ς7, 63, 77, 8ζ,) 118, 131, 144, 200, 236, 237. Ολῖ, 
ΝΙο. τῆς μεσασὴς 44, ξ4,.76, 84, τού, 124. Οορ. μεσσεσης )ς, 
μέσης" καὶ ἐγείροντες} τῆς μεσεσης τλὴν ἔγερσει ΧΙ, τς, το, 29, 64, 

. 71) 108, 121) 128. (ὐοπιρὶ. ΑΙ. ΑἸεχ. ἢς, πἰῆ και πλὴν, ξςς. τῆς 
δευτέρας" πλην ἐγέρσει 18, καὶ ἐγείροντες} πλὴν ἐγείρουϊες Ατπε, Εά, 
καὶ ἐγείρονες--- αὐτῶν ἴῃ ἥηε ςοπ,.} ἄρτι ἡγεῖρον οἱ ἐγειβ. τὰς φυλ. καὶ 
συνετριψαν τὰς υδοιας ἐν ταις χέρσιν αὐων 44. οτι ηγέιρον οἱ ἐγειρον- 
τες τὰς φυλάχας. καὶ ἐσάλπισε τῇ σαλπιγῖν, και ἐζετιναξε τὴν υδριαν 
ΤῊν ἔν Τῇ χείρι αὐτα. ξ4) ἔς, πἰᾷ ἄρτι ΡἴῸ οτι, εἴ τας φυλακὰς ρΡῖῸ 
τὸς φυλῶχῶς, ξ9. οτι εἰγέίβον οἱ ἐγειροῦες τες φιλακᾶς και ἐσαλπισεν 
τῇ σαλπιγῖ, καὶ ἐξετειναξὲν την υδριαν τὴν ἔν Τὴ χει αὐΐξ )ς. καὶ 
ἐγείροντες ἤγειραν] ἀρτι Ἡγειρον εγειροῦῖες γ6., ἄρτι ἡγέειρον οἱ εἐγειρον- 
τες 84, τού, 134. τλὴν ἐγέρσει ἤγειραν Οοτηρί. καὶ ἐγείροντες 
ἤγειραν τὲς φυλάσσονϊας] πλὴν ἐγέρσει ἡγειραν τες φυλασσονῖας (ἴῃ 
ΤΛΔΓΡ ΙΕ ποῖδτι 84 μᾶς νοσδθια : οτι ηγειραν οι ἐγειβοες τες φυλα- 
καρ) Χ. ἐγείροντες) πλην ἔγέρσει (πηᾶγρ. ὃς.) 118. εγερσει 30. 
ϑίαν. Μοίᾳ.  ἐγείρανες Οαι. Νίς. Ὁ ἤγειραν} ἡγεῖρεν Ἠ], το, τοϑ. 
τὰς φυλάσσοντας] τὲς φύλακας Αττη. ἙΕά. ἐσάλπισαν) σαλπι» 
σᾶντες 19, 1ο8. ἐσάλπισε 118, ἐν ταῖς κερατίναις] κα ἐν Χ, ΧΙ, 
18, 30, 64) 1215) 128, Οοπιρὶ. ΑἹά. κεράτιγες το. χερατινομς τοβ, 
τῇ σαλπιγῖ, τ18, Βδθεὶ ἐν ἱπ ὁμαγαδς. πηΐποτς ΑἸεχ, σάλπιγί: κερα- 
τίνῃ εοτρ. κερατίναις} κερατινες (ῆς) τό, 131. ἐξετίναξαν) 
ἐξετειναξαν τό, τ. ἐξετιναξε 118. τὰς ὑδρίας τὰς] τὴν νδριαν 
τὴν 118, ὑδρίας] υδρειας (ὰ ἴπρο) Χ. υδονας 144. ὑδρίας τὰς} 

16. 

17. 

18. 

19. 

ν᾿ 



23. τῷ ἐν πάσῃ τῇ “παρεμθολῇ. 

«Δ τὰς 84. 

ΚΡῚΙῚ 
ΚΕΦ. 

2ο. αὐτῶν. 

ΤΑ [. 

Καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς χερατίναις, καὶ. συνέτριψαν τὰς ὑδρίας, χαὶ ἐλ. 
ράτησαν ἐν χερσὶν ἀριςεραῖς αὐτῶν τὰς. "λαμπάδας, χαὶ ἐν χεῤαὶ δεξιαῖς αὐτῶν τὰς ρρατίνας τᾷ 

241. σαλπίζειν. χαὶ ἀγέκραξαν, Ρομφαία τῷ Κυρίῳ χαὶ τῷ Γεδεῶν.. 
42. χύχλῳ τῆς παρεμβολῆς: χαὶ ἔδραμεν πᾶσα ἡ παρεμβολὴ, χαὶ ἐσήμαναν, χαὶ. ἔφυγον. 

Καὶ ἔςησεν ἀγὴρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ 

Καὶ ἐσάλ- 

χισαν ἐν ταῖς τριακοσίαις χερατίναιρ' χαὶ ἔϑηχε Κύριος τὴν ῥομφαίαν ἀνδρὸς ἐ εν τῷ πλησίον αὐ- 

Καὶ ἔφυγεν ἡ πσαρεμδολὴ ἕως. Βηυ σεὲδ Ταγαραγαϑὰ ̓ Αξελμεελὰ 
ἐπὶ ταξάϑ- χαὶ ἐδόησαν ἀνὴρ Ἰσραὴλ. ἀπὸ Νεφϑαλὶ, χαὶ ἀπὸ ᾿Ασὴρ, χαὶ ἀπὸ παγτὸς Μανασσῆ, 

ἐν ταῖς χερσὶν] λα τὰᾶις Ῥήπιο: ᾿αθεῖ ἸΏΔΩ τες, 16. 

ἐκ τῶν χειρῶν 84. εν τῇ χειρι. 118. αὖ ἐν χερσὶν Αται. 1. Αταν. Ἑά. 
αὐτῶν) αὐτῷ τ18. αὐτῶν Αγηϊ. 1. Αγπι. Εά. 

ΧΧ. Καὶ ἐσάλπισαν---ὐδρίας , 84. αἱ τρεῖς] οἐ τρεῖς τοῦ. 
αἱ τρεῖς ὀρχαὶ ἐν ταῖς κεραλίναις Υ ἐν ταῖς κεραῆινες αν τρεις ἀρχαι τό. 
ἔς, πὶ κερατινᾶις» 44. Ατη. τ. Αγ. Βα, ἐν ταῖς κεραῖίναις] 

αν 18, 64) τοϑ, 148, (ὐοπιρί. ἐν ταις σαλπιγξιν ςς. ἐν σάλπιγγι 
κερατίνῃ Οοοῦρ. ἐν ταῖς κερατίναις---σαλπίφειν] ἐν ταῖς σαλτιγξι, 
και ἀπερριψαν τας υϑριας ἐκ τῶν χειρὼν ανΐων, καὶ ελαθονἾο εν ταις 

χέρσιν αὐΐων ταῖς ἀριξεραις τῶν λαμπαδων" καὶ εν ταῖς χερόὶν αὐῆων 
ταις δεξιαῖς ἡσαν᾿ αἱ σαλπιγίες τα σαλπίζειν ς4γ το. ὥς, υἱῇ εἶσαν 
εσαλπιγγὲς (ς), ΡτῸ σαν αι σαλπιγῖες, )γς. εν ταῖς σαλπιγξιν' 
καὶ ἐρριψαν τὰς υδριας ἐκ τῶν χείρων αὐὔων" καὶ ἐλαξον τὸ τσὺυρ τὸ των 
λαμπαδὼν εν ταις χερσὶν αὐΐων ταῖς αριξεραις, και εν ταις χέρσιν αυ- 
τῶν ταῖς δεξιαῖς ἡσαν αἱ σαλπιγίες τὰ σαλπίζειν 18. καὶ συνέτρι- 

ψαν τὰς ὑδρίας} - ἐκ τῶν χειρὼν αὐων ς8, γό, τοῦ, 134. . συντρί- 
ψα,]ες τὰς ὑδρίας 5λν. Οἰἶτος. καὶ ἐκράτησαν] καὶ ἔλαξον Ατηι. τ. 
Ατπι. Εὰά. καὶ ἐκράτησαν--τὰς κεραινας] καὶ ἐλαξοντο εν τῇ 'χείρι 
τῇ αριξερα αὐΐων τῶν λαμπαϑὼν, εν τῇ χεῖρι τῇ δεξιῷ αὐΐων αι΄κερατι- 
ναι ΧΙ. ἔς, πῆ καὶ ἐν χειρὶ ΡιῸ (ξουηάο εν τῇ χειρὶ, 29. ἧς, πῇ 
και ἐν τῇ χειρὶ ἱεοιιπάο ἰοςο, 71) 121. ΑἸά. καὶ ἐλαδυῦῆο εν τῇ χεῖρι 

τῇ ἀριςερᾷ ωὐῆων των λαμπαϑδων, καὶ ἐν τῇ δεξια αὐτων αἱ κεραῖιναι 

ις, 1ο8. Οοπιρὶ. ἔς, ἴηε ῥγΐπηο αὐΐων, τ9. χαὶ ἐλαθονῖο εν τῇ χειρι 
τῇ αριςξερῃᾳ ἀντων τῶν λαμπαδων' καὶ ἐν τὴ χείρι αὐων τῃ δεξια των 
κερα]ινων 18, 128. καὶ συνεπιςρεῷεσι αὐῇοις αἱ ὃνο ἀρχαι και ελα- 
ξοντο͵ ἐν τὴ χειρι αὐὔων τη δεξια αἱ κεραῖιναι ς8. καὶ ἐλάξοντο ἐν τῇ 
χειρὶ τῇ ὠριςερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων, καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν 
αἱ χερατιναι, (ουπι λαμπάδων ἴῃ οἰιαγαέξ. πηΐμοτε) ΑἸοχ. 

σαν ἐν χερσὶν] ἐπελαβοίῖο ταις χερσιν 84. ἐκράτησαν ἐν χερσὶν 
ἀριςεραῖς) ἔλαθον τὸ ἐν χειρὶ τῇ ἀριςερῶ 30. επελαβοῦῖο ταις χερσι 
ταις ἀριξέραις 49 γ6, τοό, 134. ελαβθοῦο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριςξερον ς Ὁ.) 

ό..- ἐν χερσὶν ἀριςιραῖς αὐτῶν] ἐν ταις αριξεραις αὐΐων χερσι 56. 

ἀριςεραῖς χερσὶν αὐτῶν Απη. τ. Αγ. ἕἘά. ἐν ἀριςεραῖς χερσὶν αὖ- 

τῶν 8ιλν. ᾿. ἀριξεραῖς αὐτῶν] αὐΐων αριςεραις 16, ς1, τ, 77» 8 
131) 1449. 200, 236, 237. (Αἴ. Νῖς. τὰς λαμπάδας] των λαμ- 
“πάδων .30, 44. 5» όᾳ, γ6,.84. τού, 134. καὶ ἐν χερσὶ δεξιαῖς αὐ- 
τῶν τὰς κεραινας} καὶ εν χείρι τὴ δεξια αὐΐων αἱ κερατιναι 30. καὶ 
ἐν ταις χέρσι ταῖς δϑεξιαις αὐΐων ἡσαν αἱ κεραῆιναι 445 τού, 124. ἔς, 

ἢπε αὐΐων, γ6. ἔς, πε δεξιαις, 84. καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ διξια αντων 
αι κερατιναι ςς, 64. καὶ ϑιξιαῖς χερσὶν αὐτῶν τὰς σάλπιγίας 

,Ἄπῃ. τ. Ατ. Εά. χερσὶ δεξιαῖς αὐτῶν] ταῖς χέρσιν αὐων ταις 

δεξιαις ς6. δεξιαῖς χερσὶν αὐτῶν δῖαν. τὰς κερατίνας] τὰς σαλ- 
πιγίας κεραῆίνας Οφοτς. τ σαλπίζειν] ἐν αἷς ἐσάλπισαν αν. 

Οἴἶτος. ἐν αἷς σαλπίζειν δῖαν. Μοίᾳ. ἀνέκραξαν] αψεκρέξαν. ς8. 

Ἢ καὶ εἶ εἶπον Αππ. τ. Ασπὶ. Εά. Ῥομφαία--Γἐδεών] καὶ ἥν ῥομ- 
φαία τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ Γιδεών. . Ῥιάγηι. ἀς Τηήπ, 1. 11. ς. 13. Οἰαάάϊας 
ομείπο εἰ Οεάξοι Αὐξ. τῷ Κυρίῳ) α τῳ 64. τῶ Θεω 75. καὶ 
τῷ Γεδεών] α τῳ ς7. 

ΧΧΙ. ἔρησεν} ἐξησαν 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44, 53») 54, ςζ, 
6, ςγ, (ς8, υἱ νἱάεξιιγ.) ς9, 63, 64, 719 759 765 77. 84γ τού, 128, 
134) 209. ΟΟχρ]. ΑΙά. Απ. 1. Ασπῃ. ΕΑ, 8:21ν. ἀνὴρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ] 

ἑκᾶςος καϑ' εαὐον ΧΙ, τς», 18, 10) 29) 30, 44), ξ4» ςς, 64, γ1, 76, 84, 
τοῦ, 1ο8, 118, 1219 128. Οοπρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. ἀνὴρ αφ᾽ ἐαντου ς3. 
ἑκαςὸς καϑ' εαὐϊων 8. εκᾶςος )ς. ἕχαςος καϑὲέαυτὸν (ς) 124. 
ἕκαςος ἐφ ἑαυτῷ Αττα. τ. Ατη). Εά. δ8ῖδν. τῆς Ταρεμξολῆς] ὠμφὶ 
τὴν τοαρεμδολὴν Ατην. τ. Απη. ἘΔ. καὶ ἔδραμεν πᾶσα ἡ τταρεμ- 
δολὴ]  395θ. ἔδραμεν] εδραμον ΧΙ, τς, τό, ςς, ς7, 63, 64. 71) 77, 
8ς, 108, 121) 128, 131) 144, 200, 236, 237). (οηρ!. Αἰά. (αι. Νίο. 

συνεδραμεον 44) 45) 59, 745 76, 84) τού, 118, 134. εδραμαν 82. 
ταρεμξολὴ] -ἰ- Μαδιαμ καὶ Αμάληχκ καὶ τσαϑες οἱ ἀνδρες οἱ νπεναν- 
τιοι ττϑ, τυαρεμβολὴ--- ἔφυγον] τταρεμίδολη Μαδιαμ καὶ Αμαληκ 
καὶ τραῦΐες οἱ ἀνδρες οι υπεναῦἦιοι καὶ ἐσήμαινον καὶ ἐφευγον 44γ ς4, 
γ6, 134. ὥς; πἰῇ ἐφυγον, ς9, 84. παρεμξολη Μαδιαμ και Αμαλικ, 

καὶ παϊες οἱ αγδρες οἱ νΈΘΑΥΤΙΙ; κἂν ἐσιμαινον καὶ ἐφευγον 7 ζ- 

ἐχράτη- 

᾿ κερατίναις δῖαν. Οἰγος. 

71) 121. 

μαχαιραν ς4) 59. ἔς, πἰῇ ἐξερισαν, 75: 

τού, τοϑ, 134. 

᾿ τ 
) 4 , 

 παρεμθολη Μαδιαμ καὶ ἀμαλὴηχ καὶ παῆες οἱ ανδρερ. 9: υπενάνγιην 
χᾶι εἐὐημᾶινον καὶ ἐφυγον τοῦ. καὶ ἐσήμαναν] ἐσάλπισαν Ατη;. 1. 
Απῃ. Βα, ἐσήμαναν] ἐσημᾶνον ξς. ἔφυγον} ἐφυγαν 11, ΧῚ, 
63, 8:, 1219 144. 

ΧΧΙ Καὶ ἐσάλπισαν) Καὶ ἐκείνοι ἰσάλπισαν Θέ ογς. Οὕτοι δὲ 
ἐσάλπισαν ϑῖαν. Οὔἶτορ. ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις} αἱ χερᾶ- 

τιναι αἱ ἸτΡΙΒΑΘΘΊΕΣ. ό4. αι ΤρΊΘ ΟΣ δὶ περαῆιναι καὶ ἐξεζησαν τι. 

αἱ τριακόσιαι χερατίναι (ςυ πὶ τριακόσιαι ἴῃ οἰκτγαῖ,. ;. τίποτε) Αἰέχ. 

ἐν ταῖς τριακοσίαις σάλπιγξι κερατίναις Ατπὶ. 1. Ἄσγη. Ἐά.- ἐν» 

ἐν ταῖς τριακοσίαις κεραῆιναις--- ῥομφαίαν] 
αι τριακοσίαι κεραιναι καὶ ἐϑέτο Κυριος τὴν μαχαιραν ΧΊ, 20, ςς, 

ἢς, ἔπε τὴν, 1ς) 18, τ58. ΑἸά. τριαχοσιαι κεραἼιναι καὶ 

εϑετο Κυριος μαχαιρᾶν το, το8. (οπιρί. ὧι τριακόσιαι χεραῆιναι χαι 

ἐξερησαν καὶ ἐνεξαλε Κυριος μαχαιραν 44, 76, τοό, τ34. ἥς, ἢπε 

τριαχοσιαι, 84. ἂι τρεις σαλπιγίες και ἐξεξησαν. καὶ { ἐνεδαλε Κυριος 
ἔϑηκε]: ἐϑέτο 30, ςβ, 

ό4, τιβ8. ΑἸεχ. Κύριος] -Ἐ ἐπ᾽ αὐτὰς 8[ν. Οἶτορ. τὴν βομ 
ιφαῖαν] τὴν μαχαιραν Χ, 30, ς8. μάχαιραν ὅ4, 118. Αἴεκχ. τὴν 
ῥομφαίαν ἀνδρὸς] ῥομφαίαν ἑκάφου 8[αν. Οἴἶτορ,. ἐν τῷ πλησίον] 
ἔπι τὸν ττλήσιον 445) ξ4η 7». 76, 84) 1ού, 118, 134. Οδοῦρ. προς τὸν 

πλησιον τ6. ἐπι τὸ πλησιον ζ9.ἁ. αὐτϑὶ] αὐτῇ Ατγπη. 1.᾿ Ατπι. Ἐά. 
Οεογρ. 8ϊ2ν. Οὐἷἶτοσ. ἐν ττάσῃ] ἐν ολῃ ΧΙ; τς» 44) ξῷ 7ς».76, 84, 

καὶ ἐν πάση τό, ςό, ς7, 63, 77ν 8. 131, τά, 200, 

2436, 237. Οαϊ. Νίο. Απη. σ. Ασηι Ἐά. καὶ ἐν ολὴ 18, 19, 29, τ, 

64, γ1,) 1ιτ8, 121. (οπρί. ΑἸά. ΑἸεχ. : εν ᾿ 

ΧΧΗΙ. Καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ] α 29, 71. χαι ἐφυγὸν «(ἢ (0, 

ης. ἡ ποαρεμξολὴ] ολη ἡ ̓ ταρεμδολη ς8. πάσα ἡ παῤεμξολὴ 
ΑἸεκ. Ασπι, τ. πη. ἘΔ. ἕως Βηϑ σε Ταγαραγαϑὰ] εὡς χειλᾶς 
8. Βηϑσεὶδ] τῆς Βασεετῖα 1Π1. Βηϑασεπα Χ, ΧΙ, 29, 121, 
τῆς Βαιϑασηπα τς.64. Βιϑσεεδ τό, 77, 131,23}. τῆς Βαιϑασισσα 
18, 128. τῆς Βαιϑασετῖα το. Οοτηρί. ἢς, ἤἥης τῆς, τοϑ. Βηϑασετ 

30. .οἱκ! Βαεσατἧα 44. .4.- Βηϑσειδα .3. Βηϑασετῖα ςς, τό, 
(πιαγρ. 8ς.) δῖαν. Μοίᾳ. οἰκου Βαεσσεῖῖα .9ο. βηϑασετγα 63. 
Βηϑασπα 71. οἶχξ Βαέσαγτα )ς. οἶκε Βαεσετία γό, τού, 134. 

Βηϑασεδ 82. οἰχΒ Βαεσγέα 84. οἰκε Βχασετγὰ τι8. τῆς Βηϑα- 

σεπά ΑἸ]ά. τῆς Βαιϑ-ασετία (ουπὶ ΒοιϑασετΊα ἴῃ σδαγαδ. πημοσεὺ 
ΑΙεχ. Βηϑασὲτ Ατηϊ. τ. Ατγπι. ΕἘά, Βεϑσαδ Θεὸν. Βηϑασὲπ 

ϑαν. Οἰἶξγορ. Ταγαραγαϑὰ] εὡς χειλας Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, ς2, 
ἰῷ, ζ6, ς79 63, 77, 8ζ,) 1321) 121) 144) 236, 217). ΟΔἵ. Νίο. καὶ 

συνηγαγεν ἕως χειλξς 15) 189 64. 128. Αἰά, καὶ ἡν συνηγμένη εω; 

χείλους 10, 108, 209. ΟΟτηρί. καὶ εὡς ἐπὶ χείλους 445) ς4. 59, 76, 
84. τού, 134. εὡς χιλιδς 53, 71. Καὶ εὡς ἐπὶ χίλιες )ς. τω; χι- 

λόυν 82. καὶ ὡς χείλῆς 118. καὶ συνηγμένη ἕως χείλους ΑΙοχ. 

καὶ ἣν τάγμα ἕως χείλες Ατπη. 1. Αγ. ΕΔ. καὶ συνεςράφη εἰς τοὶ 

μέρη Οεοτς. καὶ ἕως ὅν. Οἴἶτορ. καὶ συνήχ, )η εἰς τὰ μέρη δίαν. 

Μοίᾳ. ᾿Αδελμελὰ] εως χειλες Αδωμεαλα 11. Βασελ-μεελα 1Π. 
Σαδὲλ Μεελὼὰ Χ. Σαξεμεαλα ΧΙ. Αξελξααλα τό. Σαξελμεῖλᾷ 
105) τοῦ, Αξελκαδλα ζ4. Αξελμχελα ς3,) ς7.) 58, 77, 8ς» 131) 144, 
209,9 236. ΑΙά. (δι. Νὶς. Βελμεαλᾶα ςς. Αμεδιμεαλα ς9ο. Λμεσ- 
μεελαϑ τιϑ. Σαξελμαδλα τ21. Αξελξεελα 128. ΑἸά, Αμεμαελά 
2217. ᾿Αξελ-μεελὰ (ουπὶ ᾿Αδελ ἴῃ οδαγαδξ. τηΐμογε) Αἰεχ. ᾿Αβελ- 
μαδλ Αττη. 1. Αγπι. Ἐά. Θεοῦ. δ[αν. ἐπὶ Ταξςαϑ] και ἐπι Γα- 

δ. 111. ἐπι Ταξεϑ Χ. καὶ ἐπὶ Ταῦδεϑ ΧΙ, τς) 18, 29, ς8, 64, 
1219 128. ΑἸά, Οεοῦσ. καὶ ἐπὶ Ταμλϑ το. καὶ ἐπι Ταδαδ 44. 
καὶ ἐπιταθὰϑ ς4. καὶ ἐπὶ Ταϑὲθ ςς. ἐπιδὲϑ (ῆς) ςό. χαὶ ἐπὶ 
Ταξαιϑ γι. Ῥγα πίε. καὶ 7 ς, 76, τού, 118, τ34. (πρὶ. δἷαν. Μοίᾳ. 
καὶ ἐπὶ Ταδατ τοϑ. καὶ ἐπὶ Ταξδαϑ' (ουπὶ Ταζαϑ' ἴπ ομασαέξ. πνὶ- 
τοῖο) Αἰοχ. καὶ Σαδὲτ Ατη. τ. καὶ ἕως Τ᾽αδὲτ Ἄπη. Εά. καὶ 

ἐπὶ Ταξήϑ δἰαν. Οἴτορ. Ταξαϑ] Ταδειϑ τό, 2. Ὑλδεϑ 30, 
63, 8ς, “36, 23). τὰ βὲϑ᾽ (Πς) ς3. Θαδιϑ ς7γ. Ταξετ γ). τὰ 
βαὰϑ (ἢς) 82. Ὑαξετϑ' 131, 14. δῖ, Νὶς. ἐβόησαν) εδοησεν 
1ξ,) 18, 10, 44. 54) ςό, ς8, 64. 84, τού, ιοβϑ. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Αγπι. 1. Ασπ. Εά. Οεοῦρ. αἀνεξοησεν 118, 134. αἰνὴρ Ἰσραὴλ) 
νδρες Ἰσραηλ Χ. ϑδίδν. -ανηρ εξ Ἰσραηλ 18. ἀνῆὴρ ξ4) 59) 75- ὁ 



ΚΡΙ ΤΑΊ. 
ΚΈΦ. τὰ; 

χαὶ ἐδίωξαν ὀτίσω Μαδιάμ. ᾿ Καὶ ἀγγέλους. ἀπέςελε Γεδεὼν ἐν αταντὶ ὄρει Ἔφραϊμ, τιν 35. 

Κατάξητε εἰς συνάντησιν Μαδιὰμ, χαὶ χαταλάδετε ξαῦτοις ω; ἐὐος εὡς Βαιϑηρα τ Ἴ “ α- 
ἘΝ χαὶ ἐξόησε πτᾶς ἀνὴρ '᾿Ἔφραϊμ, χαὶ προχατελάβοντο- τὸ ὕδωρ ἕως Βαιϑηρὰ καὶ τὸν Ἰορδάνην. 

Καὶ συνελάξοντο τὸς ἄρχοντας Μαδιαμ, καὶ τὸν Ὥρηδ καὶ τὸν ΖήΦ᾽ δ, ἀ εΧΤ Αναν τὸν Ὡρὴδ 25. 

ἐγ Σδρ ᾽᾿Ωρὴδ, χαὶ τὸν Ζὴδ ἀπέχτειγαν ἐν ̓ Ἰαχεφζήφ' καὶ κατεδίωξαν τὴν Μαδιάμ" χαὶ τὴν χε- 

φαλὴν ᾿Ωρὴδ χαὶ ΖὴΡ ἥνεγχαν πρὸς Γεδεὼν ἀσο πέραν τῇ Ἰορδάνδ. 

᾿ΝΝ ὶ Ἦν. ἰ τς Ν Ε- ς΄ Ν εν »" ἌἜΥΖΧΖΙΑΕ ς ν “᾿᾿»ν-»Ὗ ζ΄ «» 
ΚΑῚ εἶπαν. πρὸς Γεδεὼν ἀνὴρ Ἐφραὶμ, Τί τὸ ῥῆμα τᾶτο ἐποίησας ἡμῖν, τ μὴ χαλέσαι ἡμᾶς 

2 ΄ Ν Ζ΄ Ν »νΝν 52 “ ν΄ 
ὅτε ἐπορεύθης παρατάξασθαι ἐν Μαδιάμ ; χαὶ διελέξαντο πρὸς αὐτὸν ἰσχυρῶς. Καὶ εἶχε 

ἀτὴρ δ᾽ Ἱφρῳὴλ ἄδοτε.. ἐπὸ Νιφϑαλὶ---“Μαᾳνασσῇ] ἐκ Νέφϑαλι, 
και τ Ασηρ, καὶ εκ Μανασση ι21. απὸ Νιφϑαλὶ, καὶ ὡπὸ ᾿Ασὴρ, 
καὶ ἀπὸ] εκ Νεφθαλι καὶ εξ Ασηρ καὶ ἐκ ΧΙ, 49, 30, ς4, τού, 128. 
ἢρ, πἰῇ Νεφἥαλει, τς, 64. ᾷς, πιῇ Νεφϑάλειμ, 19, 44, ς ς, 76, τοβ. 
Αἰά. ΑΙεχ. ἔς, πα Νεφαλειαν 118. ἤο, πἰῇ Νεφϑαλὶμ, Ὀαμηρὶ. 

και Νιφϑαλειμ και εξ Ασηρ καὶ εκ 18. εκ Νιφϑαλειν καρ εξ Ασσηρ 
χαὶ εκ «8. εν Νεφϑαλομ, καὶ εξ Ασηρ καὶ ἐκ 71. ἔχ Νεφθαλιμ 

χαι Ἀστρ χαὶ ἐκ χ3) 84. ἐκ Νιφϑάλι χαὶ ἐκ Ασηρ καὶ ἔχ 1 34: 

Νεφϑαλὶ] Νεφϑαάλειμ 53» 131. Ο4ῖ. Νίο, Νιφϑαλιμ τ44.- Νισ- 
ϑαλὶμ Αγ), :. Αγ. Ἑα. Νεπϑαλὲμ Οεογς. Νεϑαλὶμ δ[δυ. 

Οἴτορ. Μανασση} Μανασὴ Απῃ). τ. Ατῃῖ. Ε4. Θεός. ϑίδν. 
Οἴτορ. .χαὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ) αὶ 71. κα ὀπίσω Αγη). 1. 
͵Ἀπη. Εα. ἰδιωξαν} καϊεδιωξζαν ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44) ς4. 
(ξ, 58, 6... 7ς, 76, 84, τού, τοϑ, 118, 121, 148, 134. Οομρὶ, ΑΙή. 

Αἰεχ, ἐδιωξεν τό, ς7, )79 1315) 144) 436, 237. 
ΧΧΙΜΝ. ἀγγέλες. ἀπέςειλε} εξαπεςειλεν αγίεξλες 44. ἐπέξειλιν 

ὠγγέλες 81]αν. ὠπέςειλε] ἐξαπεςειλε ΧΙ, τς» 18, 10, 29, 30, ς 4, 
55) 58) 64) 71) 7» 76, 84, (8ς, τηᾶγρ.) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 134. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ, ἐν παντὶ ὄρε!] ἐν τρῶσιν ὁρίοις Αττῃ. 1. Αἴτο. 
ἘΔ, ὄρει] οριῳ 1Π|, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44, 53, 53, ς4, ξξ), 8}, 
58, 9, 64, 71) 75 76, 84. (8ς, τηᾶγρ. οἱ ΕΔ.) τοό, 128, 131) 134, 
144. 200, 236, 237. (αἴ, Νίς. δίλν. ὅρω)). Ἐφραὶμ] Ἐπρὲμ 
Ατηι. τ. Αγπι, Ἐά, σθοῦς. Ἐφρὲμ δῖαν. λέγων) -ἰ- ἀνάςητε, 
πίε ὕποοβ, Αἰεχ. καὶ λέγει Ατπι. τ. Απη. Ἐά, δος. Κατά. 
ἔητε] καϊαξη ΧΙ. καταξηϑι ῥγίτηο, ἕὰτι σοηγεγβιαι ἴῃ καΐαξηται 
75. Κααταῦητε εἰς συνάντησιν Μαδιὰμ,.] Ἠδδεῖ ἴῃ οἰιαγαέξ, τηΐποῖρ 
ΑΙεχ. καϊαλάξετε) κοϊαλαξεσϑε 44, 84, τοό, τ τ8,. 134, τ|ρο- 
καϊαλαξετε ς8. κατελαξεσϑε ζο. καϊαλαξεσϑαι 75. “καταλαξητε 
γ7, 436. ἑαυτοῖς} αὐΐων 44, 9, 75» γ6, 84, τι8, 124. αὐτὸν 
([ς) ς4, τοό. αὐτοῖς ςό6. 8|αν. υμῖν εαυτοις ς8. κα Αἴ. ᾿. Απη. 
Εὰ. τὸ ὕδωρ] α τὸ ρτΐπιοι; μβδεῖ τὔᾶπι σες. 18. σύν τῶ ὕϑωρ το, 
διεξόδες τῶν ὑδάτων Ατηι. τ. Αχηι, Ἑά. ἕως} ὡς ξ9. Βαιϑὴν 
ρῶ 19] Βαιϑξηρα 19, ς7, 58, 71) 237. (Δι. Νὶο. Βεϑ-ηρα (ς) ς9. 
Βεϑηρα ιοό. Βαιϑ-δηρὼ ἴῃ οπαγαές, τηΐπογς Αἴθχ. Βαιϑηρὰ 15] 
Βαιϑ.ηρα ΠῚ. Βαιϑξηρα ΧΙ, τό, 30, 53. ςς» 63, τοβ, 121) 131) 
144) 209, 236. (μηρί. ΑἸά. Βεϑδηρα ς4, 77. Βεϑηρα. 76, 134. 
δαν. Βεϑϑαὰο Ατπὶ, τ. Βεϑπαρ Αται, Ε4. Βιϑϑερῷ Θεοῖς. καὶ 
τὸν Ιορδάνην 12] α καὶ Ῥτίπιο : βαθεῖ τηλῃὰ τθο. 18. χαὶ τῷ Ἰορδάνου 
Αγ. τ. Ασίη. ἙἘά. γχαὶ ἐδόησε] καὶ ἐβόησαν ὅ81αν, Οἴοσ. καὶ 
ἐξόησε---τὸν Ἰορδάνην 21. 445, ς8. Οἱ. Νῖο. τᾶς ὠνὴρ] πάντες 
ἄνδρες δῖαν. Οἶτορ. ἀνὴρ ᾿Εφραὶμ] α Εφραιμι 96. Ἐφραὶμ] 
᾿Επρὲμ Ατπ). τ. Ασπη. Ἐά. ᾿Εφρὲμ 8ΙδΔν. προκαλελάβοντο] κατε- 
λαδονῖο ς4, 75. κατελαξον ζ9.. -Ἐ εαντοῖς τοϑ. Οοπρὶ, Αππ. 1. 
Ατηυ. ἘΔ. τὸ ὕδωρ] α τὸ Οοπιρὶ. διεξόδας τῶν ὑδάτων Αὐτη. τ. 
Αγηι, Εά. ἕως Βαιϑηρῷ 29] α α18. ἕως Βαιϑ-βηρῶ, ἴῃ ομαγαέξ. 
τηΐποτε, Αἷοχ, ἕως Βαιϑηρὰ καὶ τὸν ᾿Ιορδώνην] α 7. Βαιϑηρὰ 29} 
Βαιδδηρα ς7, 437. Βεϑτηρα καὶ τον Βεϑηραν ξ9. Βιϑηρα τού. 
καὶ τὸν ᾿Ιορδαΐνην] καὶ τῷ ᾿Ιορδάνα ΑἸ. τ. Αττ, Εά. καὶ τὸν Ἐρδά- 
γὴν δῖαν. Οἴἶτορ. ' 

ΧΧΨ. Καὶ συνελάβον]ο} συνελαῦον δὲ ςτ6.ἀ. συνελάξονἼο] συγε- 
λαξον 16, 18, 10, ς3, 57» 58, 63, 64, 77, ὃς, τοβ, 118, 128, 131, 144γ7237. Ο(οπιρὶ. ΑἸοχ. τὲς ἄρχονῇας} τας δυο ανδρας Χ. τους 
δυο αρχρνΐας ΧΙ, ἐς, γὅ, 18, 20, 30, 44, ς2, 535 84) 58 τύ, ςἢ, ς8. 63, 64, γ1, 755 γ6, 77. ὃς, τού, 118, 128, 1315) 134, 144. 2οο, 246, 237. (πρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. δε. Νὶς. Ασπν. σ. Ασπῖ. Ἑά. 5ΪΙαν. Μα- διὰ μ] τῆς Μαδιαμ, ς32, καὶ τὸν Ωρὴδ] , καὶ ΧΙ, » τό, 18, 20, 
44» 53. 54. 46, (8, 63, 64, γι, )ς, γ6, 7}, 84, ὃς) τού, τοβ, 118, 121, 131) 1345) 144, 200, 236. (οη!ρ!. ΑἸ, ΑΙεχ. (δι. Νῖς. 
Ὧρηδ ς7. τὸν ᾿Ωρὲδ Θεοῖρ. τὸν Ὀρὲξ δ8ἰαν, 
ΧΙ. (οπιρὶ. τὸν Ζεὶδ, Θεοῖς, 

τΩΜἜΜ 
ἣ ᾽ 816 τὸν Ζήφ 15] τὸν 

΄ καὶ, απξετειγαν-- τὴν ΖῊ 25] 

α οὐπὶ Ἰη ργη)ε, 20. ἐν Σὲρ. Ωρὴδ], Ὡρνηό 11, Χ, ΧΙ, τό, ςα, 
3, 56, 47, 58, 63, 77ν 8ς..ταῖ, 128, 131) 14 209, 236, 21γ. (αἰ. 

ΟΝῖο. 8Ιαν. ἐν Σβρ-ρν 111, ἐν. Σαδὶμ 44, γ6, τού, 134. εν '"Σδδειν 
54,75. ἔν Σερδρην τ9. εν Σεδὶν )1. ἐν ΣκΘ 82. α 84. 
118. ἐν Σὼρ Ὀρὲδ Απῃ. 1. ἐν Σωρωρὲξ Αγ. Ἐδ. 
Ζὴδ 29] τὸν δὲ Ζοηδ το. καὶ τὸν Ζεὲδ Θεοτρ. 
Οἴτορ. 

ἐν Σαδριμ 

καὶ τὸν 
καὶ τὸν ΖὲῈΘ 8[αν. 

καὶ τὸν Ζὴὲβ ἀπέκλειναν ἐν ᾿Ἰακεφφήφ] καὶ τον Ζηδ. καὶ 
᾿απείειναν τον Ὡρηδ εν Σεδὶμ, και τον Ζηβ ἀπρίειναν ἐν Αφεκ 84. 
ἀπόκτειναν 49] -Ἐ εν τὴ χοιλαδὶ 8, ἐν ᾿Ιακεφξηφ] ἐν ἐνιακεφζὴφ 
(0) 11. ἐν Ἰαχὶφ Ζὴδ Χ, 18, 29, ς3) 118, σοφ. Οοτηρί. εν Ἰακεῦ- 
ζηφ ΧΙ, (64, υἱὲ νἱάετυτ.) 8ς. εν Ἰακεδζηθ τς, τό, ς4, ςς, ς᾽, 8, 
85, 121) 131) 1447 836, 237. ΑἸὰ. (51, Νὶς. ἐν [αδεχδηδ 296. ἐν 
Αφεκ 44. 76, τού, 114. εν Ιεκεζηξ ς6, 63. εν Ιαφεκδηφ γι. δὶ 
ἀκεφζήξ )ς. ἐν Ἰαχεαζηξ 77). ἐν ἐνιακεξ ὴδ τοϑ. ἐν Ἰακεφι δὴδ 
ΑἸεχ, δ(αν. Μοίᾳ. ἐν ̓ Αχεξζὶδ Ατπν. τ. Απιν. Ἐ4, ἐν Ἰχπεξζς 
Θεογρ. ἐν Ἐχὶδ δαν. Οὔτορ. καὶ κανχδιωξαν---Ἰορδώνε ] πνεγκαν 
προς Γεδεων ἐκ τῇ πξεραν τὰ Ἰορϑανα ς8, κατεδίωξαν} κι χ]εδιωζεν 
τις, 64. τὴν Μαδιάμ) κα τὴν 1, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 4.4, ζς4.) ςζ, 
56, 57, 63, 64, γι, 75, 76, 77, ὃς) τοῦ, τοϑ, 118, 128, 134, 236, 
237. Αἰεχ. τὸν Μαδιαμ (αι. Νίς. καὶ τὴν κεφαλὴν] χαὶ τος 
χιφαλὰς ΔΙῚ. τ. Απη. Εάὰ. καὶ τὴν κιφαλὴν Ωρὴξ καὶ Ζὴδ] 
και τᾶς κεφαλας αὐΐων 44. ᾿Ωρὴδ καὶ Ζὴδ] Ωρὲδ καὶ Ζὴδ Αγῃν. σ. 
Αγ. ΕἘ4. ᾿Ωρὴδ καὶ Ζεὲδ (σεοτρ. 250] κέφαλην Ζηδ ς4. τῆν 
χεφώλην Ζηξ 9, γό, 84) τοό. τὴν κεφαλὴν Ζην 7ς. τῆν κεφαλὴν 
Ζηκ :34. ττρὸς Γεδεὼν] τῷ Γεδεὼν Οεοτρ. απὸ τρέραν] ἐκ τοῦ 
πέραν ΧΙ; τς, 18, 19, 30, 645) 71, γ6,.8... (πχαρ». 8 ς.) τοῦ, 108, 118. 
121, 128, 134,. 209. (οπγρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. εν τω ἴσεραν 0, ζ4,), 75. 
τίραν] τὰ τσεραν τό, 77, 1319) 236. Οδϊ. Νῖο. 

1. Καὶ εἶχαν} επσὰ δὲ 44. Καὶ εἴπαν--- Ἐφραὶμ] χῶς εἰπὲ 
προς αὐΐον ἀνὴρ Εφραιμ. 64. εἶπαν]. εἰπὸν ξ4γ 79, γ6, 84, 114. 
εἰπε 58. ΑἸά. εἶπαν πρὸς Γεδιὼν] εἰπεν τῖρος οιὐἦον τς, 18, το, τοϑ, 
128. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. εἰστε ([ῃ. πηγάς. αἷ. 1. τσρος ἀὐυτον} 8ς, τρὸς 
Ῥεδεὼν} τῷ Γεδεὼν Απῃ. τ. στη. Ἐά, Οδογῷ. πρὸς αὐτὸν. δῖαν, 
Οἴἶορ. τρὺς Γεδεὼν ονὴρ ᾿Εφραὶμ] ἀνὴρ Εφραιμ, προς ΓΈϑεων ς ς. 
ἀνὴρ] πᾶς ἀνὴρ 445 53, 4, ςθ, ς9,7ς, 76, 84, τοῦ, 118, 134. ἀνὴρ Ἐφραΐμ] υἱγὲ Ἐράγαηι Αὐξ. ἀνὴρ Ἐπρὲμ᾽ Ατπ). 1. ἄνδρες ᾿Επρὲμν 
Ατπι. Εά, Θεορ. ἄνδρες ᾿Εφρὲμ 8ΙΔν. Τί τὸ ῥῆμα τῶτο] α αι. 
τί τῶτο Οεοτρ. ϑιλν. ΤΙ τὸ βῆμα τῶτο ἐποίησας ἡμῖν) Ου ά εν. 
ὄμπε ἀος βεοβὶ ποδὶ Αυρ. ἐποίησας] ὃ ἐποίησας Χ, τς, 18, 44, ς4, 
58, ζ9, 7ς, γό, τού, τοϑ, τ 18, 134) ,Χ36. (οπ)ρ!. Ατἴτη. σ. Αππῃ. ΕΧ. ἡμῖν} μεεϑ᾽ ἡμῶν Αττῃ. τ. Ασπι. Εά. τῷ μὴ καλέσαι) ὅτι ἐκ ἐκά- λέσας Αἴτῃ. τ. τη. Ἐά, Οεοῦς. ϑίαν. τῇ μὴ καλέσαι-- Μαδιάμ] 
ΜΙ ΜῸΜ ΦΟΓΩΥΕ; ποῖ, σμ ἐχῖνος βαερπαγε ἰα σάϊαη. Αὐυρ, καλέσαι} 
συγκαάλεσαι ς8. ὅτε] οτι 18, 10. ἐπορεύϑης ἐξεπορευϑης Χ, ΧΙ, 295 71. σαὶ. εξεπορευου. τς, 18, το, 54) ς8, 64, ᾽ς, γ6, 84, 1ο8, 118, 128, 124. ΑΙά. ΑἸεχ. ἐπΌρευ 44, τοό6. ἐπορεύϑη ϑῖαν. 
τπαρατάξασϑαι) πολεμῆσαι 5) 18, 19, 541 64, 7ς, τοϑ, «18, 128. Οὐπαρί. ΑἸεχ. Αὐταν 1. Ασῃ). ἘΔ, 8[αν. ἐν -Μαδιάμ! ἐν τη Μα- 
διαμ Χ, ΧΙ, 18). 16, 18,.10, 20, 30, 54) κό, ς᾽, ς8, 63, 75» 77: 84, ὃς, τού, 118, 121,).128, 131, 134, 144.) 200] 236, 217. Οογηρί. ΑΙΑ. ΑΙεχ. (δὲ, Νίς, τῇ Μαδιαμ, (4, 55" ἐπὶ Μίαδιαμ, 64. 8)ὰν. εν τῇ 1οβ, σὺν Μαδιῶμ,. Αγ. τ, Ατηι. ΒΕ. διελέξαντο “πρὸς αὐτὸν ,σιχυρως} ἐχρινοντο μετ᾽ αὐτὰ χροΐαιως Χ,, ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 44. ξξ» 58, γύ, 84. (πιᾶτρ. 85.) τοῦ, τοβ, 158, 134. (ομρὶ. ΑἸά. Αἰοχ. ἔς, ἩΪΩ διεκρίνοντο, 30. εκχρινοντο προς. αὐον κραταίως. 4, 7, γς, τὐϑ. ἐκρίνοντο τὸ μετ᾽ αυταε κροΐαιως 64. ἐκρίνοντο χραταιως 121. πρὺς αὐτὸν] μετ᾽ αὐτῷ 5|2ν. 
Ι. Καὶ εἶπε. τρὸς αὐτὲς] Καὶ λέγει αὐτοῖς Αττα. 1. Αγ. ΕΝ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γεῤεὼν. Οξοῖρ. φῳρὸς αὐτὲς] Γεδεων 4.4) 54) 58, 

ΚΕΦ, 

ΝΠ, 

" Φ 

2. 



ΚΡ,ΙΤ Α [Ι. 

ΚΕΦ. ΥΠΙ. 
πρὸς αὐτὰς, Τί ἐποίησα γῦν χαϑὼς ὑμεῖς , ἢ ἐχὶ χρεΐτ]ων ἐπιφυλλὶς ᾿Εφραὶμ ἢ τρυγητὸς ᾿Αξι- 

ἔζερ; Ἔν χειρὶ ὑμῶν πχαρέδωχε Κύριος τὸς ἄρχοντας Μαδιὰμ, τὸν ᾿Ωρὴδ χαὶ τὸν Ζήξ' χαὶ τί 
ἠδυνήθην ποιῆσαι ὡς ὑμεῖς, τότε ἀνέϑη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτῇ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν 

᾿ φὴν Οοπηρὶ. ἈΠά. 

᾿ Ζείξ Οεογρ. 

λόγον τῶτον. Καὶ ἦλϑε Γεδεὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάγην, χαὶ διέξη αὐτὸς χαὶ οἱ τριαχύσιοι ἄνδρες οἱ 

μετ᾽ αὐτῇ πεινῶντες χαὶ διώχοντες. Καὶ εἶπε τοῖς ἀνδράσι Σοχχῶϑ, Δότε δὴ ἄρτες εἰς τροφὴν 
ων ων ᾽’ὔ ρ  » 7 ἰκ ᾽ 77 ΝΣΝΝ 2 » 3 ΄ 2. » ρ ᾿ Ν 

τῷ λαῷ τὅτῳ τῷ ἐν ποσίν μδ, ὅτι ἐχλείπεσιν, χαὶ ἰδὲ ἐγώ εἶμι διώχων ὀπίσω τῇ Ζεξεὲ χαὶ Σαλ-- 

μανὰ βασιλέων Μαδιάμ. Καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες Σοχχῶν, Μὴ χεὶρ Ζεξεὲ χαὶ Σαλμανὰ νῦν ἐν 
χειρί σου, ὅτι δώσομεν τῇ δυνάμει σου ἄρτες ; Καὶ εἶπε Γεδεῶν, Διὰ τᾶτο ἐν τῷ δδναι Κύριον 

Ν Ν Ν Ν᾿, Ν,.» ’ὔ’ ν0ρΡϑΟ 2 ἙΝ 2 ΄ ΄-ς ’ ς .ωὉ ϑ ρ ϑ), ΄Ρ 

τὸν Ζεδεὲ χαὶ τὸν Σαλμαγὰ ἐν χειρί μον, χαὶ ἐγὼ ἀλοήσω τὰς σάρχας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀχάνϑαις 

ξ0, 7.) 76, 84, τοῦ, 118, 134. ϑῖαν. Οὗἶτοσ. -Ἐ ἰάδτ, υηςὶς ἱποῖυ- 
ἤ1π|. ϑῖδν. Μοίᾳ. Τί ἐποίησα νῦν] νῦν τί ἐποίησα τη. 1. Ατπ).- 

ἙἘά, Τί ἐποίησα νῦν καϑὼς ὑμεῖς] οὐκ ἐποίησα καϑὼς ὑμεῖς ἐγὼ 

νῦν ὡς ὑμεῖς Θεοτρ. ἐχὶ ὅτω ἐποίησα νῦν καϑὼς καὶ ὑμεῖς δῖαν. 
Οὔτοσ. ἐποίησα] ἐποίησαν ΑἸά. ὑμεῖς} εἷμεῖς (ἢς) ᾽ς. ἢ 

ἐχ] ΧΙ, 18, 19, 29, 44» 54» 58, 64) 71) 75» 76, 84) τ6ύ, τοϑ, 
118, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. κα ἔχι τς. χρείτ]ων] 
κρεισσον 11, 16, 1319 144. Γαῖ. Νὶς. κριτ]ων Χ, το. χρειτῆον 44, 

ςς, 71. Οοιρὶ. κχρειτγων (πηεπάοίε) 64. κρείτίω ΑΙεχ. - ἐξὶν 
Οὐχ. ἐπιφυλλὶς} επιφυλλίϑες τς, (64, τιεπάοίς.) το8. ΑἸἴεχ. 
εἐπιφυλιδὲς 19. ἐπὶ Φυλῆς 44γ ξζν 71) 84) Ιού, 131, 144. επι φυ- 
λαις γό, τ21. ΑΙά. ἐκιφύλλιον ΟοπηΡΙ. ἐπιφυλλὶς Ἐφραὶμ] ἐπι- 

φυλλὶς (νυ σεεριαιϊο) ᾿Ἐπρὲμ Αττα. 1. Αἰτη. Ἐά. Θεοῦ. ἢ τρυγητὸς] 
ὃ τρυγητὸς γό. ᾿Αξιέζερ] Αξιεζρι 4.4) 75.» 76, 84, τού, 134. τοῦ 
Αξιεζερ πιᾶγρ. 8ς. Αθιεσδρι 118. 

11. Ἐν ΧΕΙΡῚ] εἰ εἰς χεῖρας Αὐτη. 1. Ἄγη. Ἐά, ὑμῶν ἡμὼν εὖ, 

τ2ι. Αἰά. ταρίδωχε] ταραδέδωχεν Χ, ΧΙ, τοῦ, 134. τὸν 
᾿Ωρὴ6] τὸν Ὀῤὲδ Ατπι, τ. αἰϊΐψιε. τὸν Ζή6] α τὸν (ρήπιο : μαθεῖ 
Τυδπὰ τεσ. 16.) 44) 57, 59, 77» 84. τού, 131, 236. (Δἴ. Νίς. τὸν 

. ᾿ϑυνηϑην]} ηϑυνγασϑὴν 19, τοϑ. Αἰεχ. ηἡδυνασϑημεν 
59. εδυνηϑὴν τοό. ῃδυνηϑησαν τ18. - ἐγὼ ΄δοῖρ. ἐγὼ ἡδυνή- 
ϑὴν δῖαν. Οἴτορ. ὡς ὑμεῖς] καϑὼς ὑμεῖς ΧΙ» τς, 18, το, 30, 

44, 4.) 555) 58) 64, 71) 7ς, γύ, 84, τού, τοϑ, 118, 121.) 128, 134. 
Ἁ φῳ δῷ φῳ 

Οοπηρὶ. ΑἸά. καϑὼς ὑμεῖς; καὶ κατέπαυσαν. ΑΙεχ. ὡς τϑτο ὑμεῖς 

Οεογς. τότε ἀνέϑη] και καϊεπαυσαντο, καὶ ἀνῆκε ς4.- καὶ κα]ε- 
“αυσαν τότε, καὶ ἀνῆχεν 77. τότε ἀνέϑη---ἀ,ὗ᾽ αὐτῷ] καὶ μετὰ 
τᾶτο ἀνέϑη (ἐπαύσατο, τεφμίευ!, φυοά Ψηϊραῖα ΠΑθεῖ) τυνεῦμα αὐτῶν 
ἀπ᾿ αὐτῇ Απῃ. ᾿. Αστπλ. Εὰά. ἀνέϑη) ανηκε ΧΙ, τς, 19, 20, 30, ς ζ» 
ς8, 64, γ1, (πιᾶγρ. 8ς.} 1τοθ, 118, 121, 128. Οοτηρὶ. ΔΙά, ΑἸεχ. 
κατεκαυσᾶντο καὶ ἀνῆχε (44) υἱ νἱάεϊιγ.) γ6, 84, τού, 124. και 
ἄνηχε 9. ἀνεδη 63, ὃς. αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτῷἢ}Ἡ αὐτὰ ἀπ᾿ αὐτῷ, [δὰ 
Ῥτίτηο ἂν εαάεπὶ τπᾶηι σιπ’ αὐΐων, τοό. ἀπ᾽ αὐτῷ] απ᾽ αὐῇων τς, 
19) 64. Αἰά. ἐν τῷ λαλῆσαι] και καδεπαυσαν ἐν τῷ λαλησαι τι8. 
λαλῆσαι) λαλὴν (ἢς) )7γς. αὐτὸν] αὐΐοις ςς. -Ἐ μετ᾽ αὐτῶν Οοπρρί. 
τὸν λόγον τῶῦτον] τὰς λόγες τότες ΑΥΠπ.. 1. Αγ. Εά, τδτον] 
Δ 416. 

ΙΝ. διέξη] ἀνεξη 44. διέδην ΑΙά. οἱ οἱ τριακόσιοι ἄνδρες οἷ οι 
ανδρες τριακόσιοι 10. οἱ τριακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ' αὐτϑ] οἱ μετ᾽ 
αὐτῷ τ᾽ ἄνδρες ϑῖαν. Οἶτορ. οἕ μετ᾽ αὐτα τριακόσιοι ἄνδρες αν. 
ἹΜοίᾳ. τριακόσιοι] διακοσιοι 11]. ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτι] ανδρες 
ολιγοψυχπες καὶ 30. καὶ οἱ 4“: 64, 75, 84, ιού, 134. Πᾶρεῖ οἱ ἧἷἱ 
εἰαγαές. πήποτε: Αἴεχ. ἄνδρες οἱ ἦν μετ᾽ αὐτῷ Θεοτρ. οἱ μετ᾽ αὖ- 
18] οἱ μετ᾽ αὐτῷ Αὐτὰ. τ. Απη. Ἑάὰ. πεινῶντες καὶ διώκογες7 ολι- 

γοψυχουνΐες καὶ ττεινωΐες ΧῚ, τς, 18, 10, 29, 54) ςς, 64, 71, "ς, γό, 
84) τού, τοβ, 118, 121) 128, 134) 209. (οπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ολιγο- 

ψυχωντες καὶ πεινωήες 44. Ῥγαπηϊ. ὀλιγοψυχεντες καὶ ςξ8. φωγί- 
ἐπε; ϑγτ. Βαυ- Ηεῦγ. πεινῶντες καὶ κοπιῶντες διώκοντες 8]αν. καὶ 
διώκοντες} α 128. διώκοντες} διψόντες (6ς) ς6. ολιγοψυχουΐ]ες 
82. διψωντες: πιᾶτρ.. ὃς. 

ν. Καὶ εἶπε] Καὶ λέγει Αττ). τ. Απτ. Ἐά. 
(Ες ἴῃ ςοπ;. ἴε4.) 18. Απη. 1. Σοχοϑ (ἤσ πῇ.) 7ς. Ὄκχωϑ (ας 
ἴῃ ςοπι. 64.) γ6. Δότε δὴ], δὴ Οεογρ. ϑίδαν. Μοίᾳ. ἄρτες--- 
ἐν τσοσὶν μ8] ἄρτους εἰς τροφὴν τῇ δυνάμει ταύτη ἢ μετ' ἰμε Αὐτῃ. τ. 
Απη. Εα. ἄρτους εἰς τροφὴν τοῖς ἀνδρασι τἅτοις ὃς ἐςὶ μετ᾽ ἐμ 

Οεογ,. τοῖς ἀνδράσιν ὦ ἄρτες τοῖς μετ᾽ ἐμὰ δῖαν. Οἴτορ. εἰς τρο- 

φὴν)} αῖς, 18, το, 54) 55) 64, 78» 1οϑ, 118, 128. Αἰεχ, εἰς τὴν τρο- 
τῷ λαῷ τάτῳ τῷ ἐν ποσὶν με] τοῖς ἀνδράσι τύ- 

τοῖς τοῖς μετ᾽ ἐμ δῖαν. Μοί. τότω τῷ ἐν ποσίν μι} τω μετ᾽ ἐμέ 
1:7) 189) ς4) 645 7ξς) 1οϑ, 118, 121) 128. ΟοπΡΡΙ. ΑΙεχ. τω μέϊα ἐμά 

19... τῷ ἐν ποσίν μΕ} τῷ Εν ἐμ ΧΙ, 20, 30, 44) ς5γ.71) 76, 84, 
γον. 11. 

ΠΣΖ21, 134. ϑἷαν. 

Σοκχὼϑ] ΣοΧΩΘ 

τού, 134. ΑΪά. μετ᾽ ἐμὰ ς8. ὅτι ἐκλείπουσιν ὅτι τορινῶντες εἰσὶν 

δίαν. ἐκλεώγεσιν} τεινωσιν 20) 30, ξξ, ς8, 71) γ6, 84, τού, 12 1. 

134. ἐκλείπουσιν---Ζεξεὶ} τπεινωσιν. εγὼ δὲ διωκὼω οπισω Ζεῖξεε Χ, 
ΧΙ) τς.) 64, 118, 128. ΟομρΙ. ΑΙεχ. ὥς, πῇ Ζαξεε, 18. ἔς, ηἰᾶ 
διωκων, τ9. ἔς, οἰ Ζεδεαι, ζ4) 75. ἧς, πἰῇ τῇ Ζεξεὶ, ΑἸά. πεῖι- 
γωσιν ἐγὼ δὲ διωκὼω Ζεξεε 44. τασεινωσιν. ἔγω δὲ διωκω ἐπι Ζεξεε τοβ. 
καὶ ἰδὲ ἐγώ εἰμι διώχων) εγὼ δὲ διωκὼ 20, ςς, ς8, 71, γ6, 84, τού, 

καὶ ἐγὼ διώξω Απη. τ. Απι. Εάἁ. 
Οεογρ. τῷ Ζεξεὶ] τῷ Ζεξεὶ Απη. τ. Ασα. Εα. 

Ζεξεὲ καὶ Σαλμανα] Ζεξεὶκ Σαλμανᾶ 82. 

11. ἴἴὰ Ἱππιρετ, Σαλμωνα 18, Σαλμανᾶν 44» 719. τοό. Σαλμὸν 
δῖαν. Οἷἶτος. βασιλέων] βασιλέως 1Π, 29. βασιλέι )ς. τῶν 
βασιλέων Ατπι. 1. Ατηι. Εἀ, 

ΨΙ. εἶπον] εἴταν ΧΙν) τς, 40, ςς, 18, 63, 6., 128. ΑΙή, ΑΙΘχ. 
Ἔ αντω 44) ξ4) 595) 75) 76, τού, 118, 134. -Ἐ αὐῆον 84. λέγουσιν 

Απη. 1. Αὐτα. ἙἘά. ἔὄΣοκχὼϑ] Σοχωϑ 134- χεὶρ] ἡ κεφαλὴ 44» 
4, 99, 7ς, γ6, 84, τόδ, ττ8, 128, 134. - ἡ κεφαλη Χερ ξξς. ἡ χεὶρ 

Ατην. ᾿. Απη. Εά. κεφαλὴ ϑίαν. Οἴἶΐξτορ. Ζεξεὶ] Ζαξεε 18. ἢς 
ἰπῆα. Ζεβεαι ς4. ἢς ἱπῆα. Ζεξε Ατπι. τ. ἄγαν. Ἐά, Ζεδὲ Θεοῖς. 
Σαλμανα] Σαλμαᾶναν γ6. Σαλμὸν οἷαν. Οἰίος. γὺν ἐν] ἐν τὴ 

ΧΙ, τς) 18, 10, 39, ςς, 64, 715). 5» 121. Αἰά. ὅίαν. Οἴἶτον. α νυν 

82. γὺν ἐν χειρί ( σου] ἔ ἔγαι ἐν τῇ χειρί σου Αἴπ). 1. Ατγηι. Ἐά. ἐν 

τῇ χερί σου Θεοῖς. ἐν χειρί] ἐν τὴ χειρι τό, 44) κ4, τό, ς᾽, ς8, 

63, γ6, 77, 84, ὃς, τθῦ, ιοϑ, ε18, 128, 134) 200, 236, 237. ΟΟπιρὶ. 

ΑἸεκ. Οδῖ. Νίς. ὅτι δώσομεν] καὶ ὅωσομεν 11. οτι δωσωμεν το. 
δώσομεν] δωσωμεν ξο, 74» 134. ΟΡ. τῇ ἡ δυνάμει σου} σοι. και 
Τῇ Ἐφρατια σᾷ 190. σι καὶ ΤῊ ΓΡΟΤΕΙΣ σου τοϑ. τῷ λχῷ σον Οεοῖρ. 

τῇ δυνάμει σον ἄρτι] ὥρτες τῇ δυνάμει σε Ατγλ. τ. Αἴπι. Ἐ4, δὺ6- 
νάμει] γρατειῳ Χ, ΧΙ, 29, 8. 134. ΑΙεχ. ςρατικ τς, 18, 44) ς4) 
ξξ) ς8, ζ9, 64, γ1,) 755. 76, τού, 118, 121, 128. (ομηρὶ. Αἰά. 

ΨΙ1. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει Ατπι. τ. Ατην. Ἑά; Καὶ εἶπε--δᾷ- 
ναι] εχ ὅτως εἰπὲ Γ ἐδέων πλὴν ἐν τῳ δαναι 44. Διὼ τῶτο] ὅχ ὅτως 

ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 30, ξζ, 56, ς8, 63, 64, γξς, γ6, 82, 84) τού, τοϑ, 

118, 121, 128, 134, 237. ΟΟμρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Ατσπι. 1. Ασπι Εχ]. 

Οογρ. δῖαν. ἐχ, ἅτως- διατᾶτο (ἢς) τ6. κχ βτω;" δια τατο ς2, ς 3, 
δὴ, γ5, ὃν 131) 144, 236. κα ὅτως, τλὴν 4. τὼς 71. οὐχ 5τὼω 

400. ἔχ ὅτω διὰ τᾶτο Οἵ, Νίς. ἐν τῷ] τῦλὴν ὃν τω ζο, 73, 76, 
84, τού, ε18, 128. 1342 209. ὦλλ᾽ ἐν τῷ Ατπ). 1. Ατπι. ἕἘά, ἐν 
τῷ δῶναι] Ἄν ὅτε παραδῶ δῖν. Μοίῃ. Κύριον] τον Κυριον «8, 

τοῦ. Κύριος δῖαν. Μοίᾳ. τὸν Ζεξεὶ--- χειρί μου] εν χέιρι με τὸν 

Ζεδεε και Σαλμανα τό, 727, 181, 144, 26. (αἵ. Νῖς. ἔς, πῇ καὶ 
τον Σαλμανα, 53, 8.) 200. καὶ τὸν Σαλμανὰ] κα τον 11, 18, 44. 

6ψ 128, “36, 217). Αἴεχ. Σαλμανὰὼ] Σαλμαναν γ6. ΑἸά. Σαλ- 
μὸν δ[Αν. Οἴἶτγορ. ἐν χειρὶ} ἐν τὴ χεῖρι ΧΙ, 18, 195) 29) 44) ζ4, 

55» τό, ς8, 64, )ς, 84» τοῦ, τοϑ, 121) 128, 134. (οπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. 
εἰς χεῖρας Ατπι. 1. Ατη. ΕΔ. α δ[αν. Οὗτος. καὶ ἐγὼ] α ἐγω το, 
ς4, 7ς. Οοπιρί. ΑΙεκ. α καὶ Οεουρ. ϑῖιν. λοήσω] καϊαξανω Χ, 

ΧΙΧϑ, 1ςν 18, 19,29, 30) 44. 545 65) 58, 64, 71) 7ς» 76, 84, τού, τοϑ, 
118, τ48, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεκ. ὡλωΐσω (Ης) τό. καϊαναλωσω 1τΔ1. 
διαξανῶ ϑίαν. ρεὔίπαδο (“᾽ ὑμείπιλαμα) ὅτ. Βατ- Ηεδτ. ὑμῶν] αὐΐων 

19. 108. ἐν ταῖς ἀκάνϑαις τῆς ἐρήμου, καὶ] α 536. καὶ ἐν 
ταῖς Βαρκηνίμ] κἄι τοῖς τριβολοις 128. 8ϊ4ν. Μοίηᾳ. καὶ τοῖς βορκο- 

νίμ Αταὶ 1. Αππ Ε4. καὶ τῷ τριδόλῳ 51αν. Οἷἶτορ. ταῖς Βαρκη- 
νμ] τοις (ϑοῤκοννείμν Χ. Αἰά. τοις Βαρκόννειμ ΧΙ. τοις τριξολοις 19), 

44, 9, 84, τού, τοϑ. (ὐοπρὶ. Οδοσρ. τοῖς τριδολοις καὶ ἐν τοῖς 

βορκοννιειμ ι18. τοῖς τριξόλιφ (60) 124. Βαρκηνίμ] αδαρχήνειμ, [εά 

βοῆεα βαρακηνειμ 11. Βαρκομμειν 1Π1. ορκοννειμν τς, τό, 30, ς2, 
53) 8, 63, 64, 131, 237. βορκοννιμν 18. βορκοννειν 29. τριδολοις 
44, (πιατρ. ς8.) γ6. βαρκοννειμι ςς, 236. ἔς, ἱπ οβαγαέξ. πηίπογε, 
ΑἸεκ. βορκονιμα ςό, 144. βαρκονειμ (ἔς ἱπ14) ς7). βορκονεῖμ 715 
Ζε 

καὶ ἐγὼ διώκω 

τὸ Ζεδιὲ Οοοῖς. 

Σαλμανὰ) Σελμανώ 



ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 
ΚΈ Φ, ὙΠ]. 

τῆς ἐρήμου, χαὶ ἐν ταῖς Βαρχηνίμ. Καὶ ἀνέδη ἐκεῖϑεν. εἰς Φανεῆλ, χαὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὰς 8. - ὡσαύτως, χαὶ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Φανδηλ ὃν τρόπον ἀπεχρίϑησαν ἄνδρες Σοχχών. Καὶ 9. 
εἶχε Γεδεὼν πρὸς ἄνδρας Φανεὴλ, Ἔν ἐπιςροφῇ μου μετ᾿ εἰρηνῆς χατασκαι τὸν πύργον τᾶτον. 
Καὶ Ζεξεὲ χαὶ Σαλμανὰ ἐν Καρχᾶρ, χαὶ ἡ παρεμδολὴ αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν ἐσέ δεχαπέντε χιλι- 
ἄδες, πάντες οἱ χαταλελειμμένοι ἀπὸ “σάσης πταρεμξολῆς ΚλΛΟΦΕλῸΝ: χαὶ οἱ πεπ]ωκότες, ἐχᾶ τὸν 
εἴχοσι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν. Καὶ ἀνέξη Γεδεὼν ὁδὸν τῶν σχηνέντων ἐν σκηναῖς 
ἀπὸ ἀνατολὼν τῆς Ναξαὶ χαὶ ᾿εγεξάλ' χαὶ ἐπάταξε τὴν πσαρεμθολὴν, καὶ ἡ ππαρεμξολὴ ἣν πε- 
ποιϑυῖα, Καὶ ἔφυγον Ζεξεὲ χαὶ Σαλμανά" χαὶ ἐδίωξεν ἀπίσω αὐτῶν, χαὶ ἐχράτησε τὰς δύο 

77. 200. Οἵ. Νίο. τριδολης 75. βαρκοννιμι ([π πιαγρ. τραγακανϑαις 
ἄξαραχη.) ὃς. βορκδνειμ τῶι. 

ΨΙΠ. ἀνέξη ἐκεῖθεν] α ἐκεῖθεν Οεογρ. 

(ἔς ᾿πτ8) Ασπη. 1. Αγτ). Ἐά. Θεοῦ. Βαϑανεὴλ 8ιαν. Οἶτορ. ἐλά- 
λησε)] εἶπεν τῶι. πρὸς αὐτὲς] αὐῇοις 237. Οεογρ. μετ᾽ αὐτῶν 
Απη. 1. Ασ. Ἑὰ. ὡσαύτως] καΐα ταυτὰ ΧΙ, τς, 19, 44, 4. 64, 
789) 76, 84) 1τοϑ, 118, 1219. 128, 134. ΟΠ]. Α]ά. ΑΙεχ. χατα- 
ταῦτα (ἢς) 18, το6. καΐα ταντα τηᾶτρ. ὃς. αὐτῷ] καὶ 44) τοῦ. 
οἱ ἄνδρες] αι Χ, ΧΙ, 18, 19, (29, υζ νἹἀεῖιγ.) 64, 1οϑ, 12 ΄, 128. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Απη. τ. Απῃ. 4. Φανεὴλ 2] Θανεὴλ 8ῖαν. Οἴτορ. 
ὃν τρόπον ἀπεχρίϑησαν) α ς8. ἀπεκρίϑησαν 25] - αὐτω ΧΙ, 18, 
29. 30, 64, 71, γύ, 82, 84. τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οὐοπ)ρὶ. ΑΙά. 
ΑἸεχ. Αππη. ᾿. Αγ). Ἑά. αν. κα τι8. ἄνδρες 29] οι ἀρχοντες 
16, 42, 57, 77» 131) 236,237. (1, Νίς. οἱ ανδρες 44, ς8, 7)ς, γό, 
τού, 118, 1215) 1347 144) 209. (οπιρί. ΑἸὰ. ΑἸεχ. ἄνδρες Σοκ- 
χῶϑ] οἱ ανδρες Σοκχωθ (ἴῃ πιᾶγρ. ἄντῳ οἱ ανδρες) 8ὃς. Σοκχωϑ] 
ἐχ Σοχωϑ 18. Σοκχόϑ δῖαν. Οἴτορ. 

ΙΧ. Καὶ εἶπε] ὦὥμοσε γὰρ ΡΒΠο [π4. ἀ6 (οηξυῖ, [1ηρ. καὶ ἐλά- 
λησε Δίπι). σ. Ασῃ. ἘΠά, εἶπε] Ἔ αντοῖς 44. ὠμοσε ξ9, 735) 118. 
Γεδεὼν] ας» 18, 19, 64, τοϑ, 128. Οοπιρί. ΑἸοχ, πρὸς ἄνδρας] 
φοις ανδρασι ΧΙ, τς, 18, 10, 20, 30, 54.) 58, 645 71) 7ς) γ6, 84, τοῦ, 
1οϑ, 118, 121) 128, 134. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ρῃΐο ]υἀ. Ιος. εἰ. 
Ὅεογρ. δῖαν. α 44. τρος τοὺς ἄνδρας 200. (αι. Νίο. Φανεὴλ] 
Ἔ λέγων 109, ς4) ς8, γς,) γ6, 84) τού, τοϑ, 118, 124. (οπλρῖ. ΑἸεχ. 
ῬΆΙο 7υά. Ιος.᾿ εἶς, δαν. Μοίᾳ. , 44. -Ἐ καὶ λέγει Απη. 1. Αἴηι. 
ἘΔ. Θανεὴλ λέγων δῖαν. Οἴἶτορ. Ἂν ἐπιγροφῇ μου] εν τω ἐπιςρε- 
φεῖν με ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ς4,) ς8, 64, 71, 7ς, 76, 84, (παγρ. ὃς.) 1οϑ, «18, ται, 128, 134. (οηρί. ΑΙ4, ΑΙεχ. ἐν τω ἐπιςρεφεῖν 44, 
τού. ἐν τῇ ἐπιγροφῃ μα 209. ἐν τῷ με ἐπιςρέφειν ῬΗΪο 74, Ἰος. 
«εἶς, ἐν τῷ ἐπιςρίφειν μὲ ἐκεῖσε Ατηι. τ. Ἄπω. Ἐά, ἐν τῷ ἐπιςρέφειν 
με ὅ8ιαν. Οἴἶτορ. ὅτε ἐπιςρέψω δίαν. Μοίᾳ. μετ᾽ εἰρήνης} μετ᾽ 
εἰρηνὴν το8. χαϊασκαάψω) κατασκαψωσι τοβ. κατασχάψω τὸν 
τυύργον τῶτον} τὸν τσυργον τατον καϊασκαψω 11, τό, ς3, ς7, 77, 85, 
131) 144. 237. (Αἴ, Νῖς, ῬΗῖο Τυά. Ἰος. οἶς. ὥς, πᾶ καΐασκαφω, 
82. Ργαηλτε, καὶ (4) ς9, 7) τού, α18, 124. τὸν πύργον τῶτο (ΠΗ) 
καϊασκαάψω 216. 

Χ, Καὶ Ζεξεὶ] καὶ Ζεδὶ Ατη. τ. Αγ. Ἐά. καὶ Σεξδὲ ΟΘεοτρ. 
Ζεξεὴ δὲ δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ Ζεξεὴ 5[αν. Μοίᾳ. Σαλμανὰ] Σαλ- 
μαναν σῶν χεχρυμμένοι 447) ξ4. -“Ἐ ἡσαν κεχρυμμενοι ς0, γό, 84, 
τού, 118, 128, 134. Σαλμὸν δῖαν. Οἴτορ. ἐν Καρκὰρ] ἦν ἐν 
Καρκὰρ ΧΙ]. ἧσαν ἐν χὰρ κὼρ (Π6) 16. ργαγηϊῖ. σαν. 53) 47) 77) 
131) 209, 236, 237. (Δι. Νίο. Αἴτῃ. τ᾿. Ασπ). Ἑά4. 8ϊδν. -Ἑ σαν 
κεχρυμμένοι 58. ησᾶν ἐγκεχρυμμενοι εν αρκαρ 71. ἥσαν χαικριμ- 
μένη ἑκαρκὰρ (0) γ.. Καρκαὰρ] Καρκα 1Π], τς, 18, 59, 64, 128. 
καὶ ἡ παρεμξολὴ αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν], ς8. καὶ ταρεμδολὴ] ἡ ς7), 
23). μετ' αὐτῶν], 6. ὡσεὶ] ὡς το, τοϑ. ΟὐὈπρΙ. εἰς 5ίαν. 
δεκαπέντε] πεήεκαιδεκα ΧΙ, 15) 30, 63, 64, γι, γό, 84, τού, τοϑ, 

; Φανεὴλ 9] Πανεηλ 

121) 128,134. ΑἸεχ. ὥς, ἀἰδ)ιιπδεπη, 18, το, ς8, )ς. (οπιρὶ. δεκα 
144.- δικαπέντε χιλιάδες] χιλιαδὲς τεεκαιδεκα τό, εἴ χιλιάδες 
δίαν. Οὔἴἶτορ. δεκαπέντε χιλιάδες 5]Αν. Μοίᾳ. ὁ χιλιάδες] -Ε αν- ἔδρων τό, ς2, 53. ς7» 777) 85» 131) 144. 209, 236, 237. (αἴ. Νῖς, 5ίαν, Οἶτος. “-Ἐ ἰάεπὶ, ἱπίεγ Ὡποοβ, ϑίαν. Μοῖ. - ἄνδρες Ατηλ. τ. ΑἼπι. ἙὰΔ. ταϑῆες] α 7ς. τάντες---πσαρεμξολῇς οἱ καϊαλειφϑεντες ἐν πασῃ παρεμξολῃ Χ, πάντες--- ἀλλοφύλων] οἱ καταλειφθέντες ἐν πασὴ παρεμβολὴ υἱων ἀνατολῶν Χ], τς, 18,20, 64. ἢς, Βγαιηο ᾿ παήες, το.) 30, 715). (πηαγρ. 8 ς.) τοϑ, γ28, ἤς, πἰῆ τη παρεμξολη, ς8, χϑι. ΑἸά4. οἱ καϊαλειφθεντες ἐκ πάσης τῆς παρεμξολης νιων ἀνατολῶν 44. 76, 1ού, 124. ἔς, εἷἰῇ των υιων, 84.«. οἱ καταλειφθέντες εκ τσα- σῆς τῆς ,Ταρεμβολης τῶν ὑπεναντίων ζ4. 118. ἢς, πῇ ὑπερεναιων, 59. τᾶντες οἱ καταλειφϑέντες ἐν πάση τῇ παρεμβολῇ υἱῶν ἀνατολῶν ( ΟμΡ]. τοᾶντες κα]αλἐιφϑέντες υἱοὶ ἀνατολῶν ΑΙεχ. μ Ἀδρε: ξ μετὰ τυάντων ᾿ , Ἀρτῳ 9, χχαταλελειμμένοι ἦσαν ἀπὸ πάσης ταρεμξολῆς τῶν ε«" 4 δῷ 

νὙ ἀν χΤοΟλωγ 

ρ 

Απη. 1. ἢςζ ἥπε μετὰ ττάντων, Ατηι. Εὰ. οἷ καϊχλελειμμένοι ἦσαν 
ὡπὸ πάσης παρεμδολῆς ἀλλοφύλων Θφοτρ. καϊαλελειμμένων ἀπὸ 
“ἀσης τοαρεμδολῆς υἱῶν ἀνατολῶν δ[ᾶν. χαταλελερεμένοι] κατα- 
ληφθέντες ὃς. ἀπὸ τυάσης} ἐκ πάσης τῆς 7ς. ἀλλοφύλων] 
Ρτβεταϊτ, τῶν Χ,. υἱῶν ανατολων ςό, 62. τῶν ἐναντίων )ς. καὶ οἱ 
τοεπ]ωκότες} καὶ πεεπ]ωκότες ἦσαν Αττι. τ. Ατπι. Εά. καὶ ἐποϑα.- 
γόντες ἦσαν ϑἷαν. τοεπ]ωκότες} τέποιϑοτες τό. -- σαν 44, ς4, 
71) 73 ν γχό, τ1ι8. ταεπ]ωχότες, ἑκατὸν] ττεπίωχοτες ἡσᾶν ἕκατον καὶ 
ΧΙ, το, 29, ς8, 84, τού, τοϑ, 121, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἑκᾶα- 
τὸν] ἑκατὸν καὶ 30, 63. Ατῃι. :. Απῃ. Εά, ϑ5[λν. ἑκατὸν εἴκοσι] 
Ἦσαν εἰχοσι καὶ ἔχᾶτον 1ξ, 18, 123. ἔς, ΟἸΠῚ εἰκοσι χάι ἴῃ ΠΊΔΓΕ. 
0} ---, 64. χιλιάδες] κα Απῃ. ε. ανδρῶν] τῶν ἀνδρῶν Αττη. τ, 
σπωμένων] ἐσπασμένων ΧΙ, τς, 18, 20, 30, ς8, 64, 71, 76, τοϑ, 121, 
128. (ὐοπιρὶ. ΑΙά., ΑΙεχ, ἐπασμένων (Ες) το. σπομένων ξ9. κχρῶᾶ- 
τόἄντων ϑἷαν. 

ΧΙ, ὁδὸν] ὁδὰς Αττῃ. τ᾿. Ατηχ Ἐά. τῶν σχηνέντων] χατοιχεν- 
τῶν 1) 18, 10, ς47γ 64, 1τοβϑ. ΑΙεκ. σκηνάντων] κατοιχαντωνγ Χ, 
ΧΙ, 290, 44) «8, γι, γς, γ6, 84, τού, 118, 1212 128, 134. (οπνρὶ. 
ΑΙ4. ϑ[αν. ἐν σχηναῖς] ἐν ταῖς σκηναῖς ϑῖαν. ἀπὸ ἀνατολῶν] 
απ᾿ χνατολων 18, ὅ4. κα ἀπὸ 19, 59, 75) 108. τῆς ἀνατολῶν κά. 
ἐπ᾿ ανατόλων 128. βαθεῖ ἀπὸ ἴῃ ομαγαέξ, τηΐπογε ΑἹεχ. ἀπὸ ἄνα- 
τολῶν---Ἶεἐγεδαλ] , οὐπὰ ἱπιειτηθά. σι8, τῆς Ναδαὶ] ταις Ναβαΐ 
82. Ναξαὶ] Ναξαΐ τς, 144. Οομηρί. Νδχει τό, ς3, ς7, ςβ, 
77. 85) 131, 236. (αἴ. Νίς. Ναγε᾿ ςό. Ναδαὶ καὶ Ἰεγεξάλ) 
Ναξαει καὶ εξ ἐναντιας Ναξε Χ, 29) 121. ἢο, πῇ ἐξεναη)ας, 
ΧΙ. ΑΙά. ὥς, πῆ Ναξαϊ, 64. Ναξῤκχεὶ καὶ ἐξεναντίας να (ἢς) 
390. Ναξεϑ ἐξενα]ας Ζεξεε καὶ Σαλμαναν 44. Ναξαιϑ εξ ἐναν- 
τιας Ζεξεαι και Σαλμανα ς4. ἔς, πἰῇ Ναξεϑ, )ς. Ναφεϑ, εξ 
ἐναγ]ιας Ζεξεε και Σαλμανα ς0. Ναγε (υϊ νἱἀεϊυγ) καὶ Ιεγεδαα 63. 
Ναξαὶ καὶ ἐξεναντι Ασναδε γι. Αναξεϑ' ἐξεναίιας Ζεῦδεε καὶ Σαλ- 
μᾶνα γ6. ἔς, ηἰῆ Ναξεϑ', 84, τοῦ, 134. Ναδὲ" ἐξ ἐναντίας Ζεξεὲ 
ΑΙεχ. Ναδαέ: καὶ ἐξ ἐναντίας Νιαξὲ Ατπι. τ᾿. Ατηγ. Εά. ᾿Αναδαὶ 
ἐξ ἐναντίας Ναβὲ δῖαν. Οἴἶτορ. ἐξ ἐναντίας Ναξδαὶ χαὶ Ἰεγεξὰλ 
δῖαν. Μοίᾳεγς καὶ ᾿ἸΙεγεξάλ] καὶ εξεναύ]ιας Ν᾿ χξ: 185) 118. (πη. 
χαὶ ἐξεναντιας Νεδε 18. εξ ἐναντιας Ναξαι 19. ᾿Ιεγεδάλ] Ιεγε- 
μαα (οὐπι εἰπεπά. πηᾶγρ, Ια γεδαα) ς6. εἰς Γεξχα ς8. χαι Ἱεταξαλ 
82. ἐξεναντίας Ηλδεε πιᾶγρ. ὃς. εξεναντιας Ναδαι τοϑ. καὶ ἐπαάταξε---σεποιϑυϊα] καὶ δὲ παρεμδολη Κεδμιει ἦν εν τη Ναδαιϑ. καὶ ἦν τοεποιϑυια ἡ ταρεμίδολη. καὶ ἐπαταξε Γεδεων την ὥαρεμξολην, ἐφ᾽ ἢ ἐπεποιϑησαν 4. ἡ δὲ παρεμξολη Κεμιει (ουπὶ Δ [ἀργὰ {γ]12}0. ῥτὴσ ΠΊΔΠ}) ἤν εγν (ἢ) γη Ναδεϑ,, καὶ ἦν πεποιϑια καὶ ταρεμθβολη, καὶ ἐπα- ταζε Γεδεων τὴν τραρεμιίξολην εφ᾽ ἡ ἐπεποιϑησαν γ, καὶ ἐπάταξε τὴν τοαρεμξολὴν] , ςο. ἐπάταξε] ἐπαταζαν το, 82, τοΒ. καὶ ἡ παρεμξολὴ] καὶ δὲ ταρεμξολη ΧΙ, τς, 18, 20, 58, ς9, ὅ4, γ1, τοβ, 121) 148, (οπιρί, ΑΙά, Αἰεχ. κα καὶ τό, 77, ὃς) 131) 144) 236, 237. καὶ ἢ τπσαρεμδολὴ ἣν πεποιϑυῖχ] καὶ δὲ ταρεμϑολη Κεδκει ἡν ἐν τη Να- 6:9 καὶ ἡν τεποιϑυία 44) γό, 84, τοῦ, 134. εΦ᾽ ἡ ἐπεποιϑεισαν 118. καὶ ἰδὲ ἥν ἡ παρεμξολὴ ἐν τῇ ἀφοθίᾳ Ατπν. τ. Αστιν. Εάὰ. καὶ δὲ παρεμξολὴ πεποιϑυῖα ἦν Οφοῖρ. κἡὶ δὲ παρεμβολὴ ἥν -πεποιϑυῖα 
δ[αν. Μοί. ἣν σεποιϑυϊα)] Κεδμιει Ἣν ἔν τῇ Ναδεϑ καὶ τέξοι- ϑεια ἡ τσαρεμξολη και ἐπαταζεν Γεδεων τὴν τὸ αρεμίξολην ἐφ᾽ ἣν ἐπέποις “εισαν ξ0.. 

ΧΗ, ἔφυγον] ἐξεφυγεν 1) 18, 64, 128. 
118, 121. Οοιηρῖ. ΑΙ4, ΑἸεχ. Ζεξδεὶ] Ζεξὲ Οεοῖς. Ζεξεὴ (ῆς ἴῃ) ϑῖαν. Μοίᾳ. Σαλμανα] Σαλμαναν 44. ἢς ἱηῖα. Σαλ- 
μονά ([ο ροίϊεα) 81αν. Οἰορ. Σαλμάν (ἔς ἱπῆα) ὅν. Μοίᾳ. 
ἐδίωξεν} καεδιωξεν Χ, 134. ἐχρώτησε--σᾶσα»] ἐχρατῆσεν αὐτῆς καὶ τασαν 44. δύο βασιλεῖς} α δύο Οεοτρ. τὸν Ζεδεὶ] α τὸν Χ, ΧΙ, ς8, 121. Οὐπηρὶ. τὸν Ζεξὶ (δογς. δῖαν. Οὗτος. καὶ τὸν] 
τον Χ, ΧΙ, τό, ς᾽, 77, 8ς, τῶι, 131, 144, 436. Οδι, Νίς. καὶ τὸν 
Σαλμανα] καὶ τὸν Σαλμαναν 64. , ἧς. τὸᾶσαν τὴν τυαρεμβολὴν)} πᾶσαν παρεμβολὴν αὐτῷ Απω, χ. Αχαι, ΕΔ. πᾶσαν παριμθολὴν 

ἔφυγε ς4.) 7ζ) 82, τοϑ, 

[ο. 

1, 

12. 



ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 
ΚΕΦ. ἿΙΙΙ. 

13. βασιλεῖς Μαδιὰμ τὸν Ζεξεὲ χαὶ τὸν Σαλμανὰ, χαὶ πᾶσαν τὴν «αρεμξολὴν ἐξέςησε. 

φρεψε Τ᾽ εδξων υἱὸς ᾿Ιωὰς ἀπὸ τῆς παρατάξεως ἀπὸ ἐπάνωϑεν τῆς τταρατάξεως ᾿Αρές. 14. 

1. 

16. 

17. 

λ 
ἊΝ δ 

ΣΝ 

Καὶ ἐπέ-. 

Καὶ συγ--: 

ἔλαδε ππαιδάριον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν Σοχχὼϑ, χαὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν" χαὶ ἔγραψε πρὸς αὐτὸν ὀνό- 

ματα τῶν ἀρχόντων Σοχχὼϑ χαὶ τῶν πηρεσθυτέρων αὐτῶν, ἑξδομήχκοντα χαὶ ἑπ]ὰ ἄνδρας. Καὶ 

παρεγένετο Τ᾽ εδεῶν πρὸς τὰς ἄρχοντας Σοχχὼν,, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ Ζεξεὲ χαὶ Σαλμανὰ, ἐν οἷς ὠνει- 

δίσατέ με. λέγοντες, Μὴ χεὶρ Ζεξεὲ χαὶ Σαλμανὰ γῦν ἐν χειρί σα, ὅτι δώσομεν τοῖς ἀνδράσι σϑ με, ΛεῪ ἢ χεῖρ μ θί σδ, 
φῷ 9 ’ φὸ ΄ ϑ φρο 3 7 ἰϑν » » 

τοῖς ἐχλείπεσιν ἄρτες ; Καὶ ἔλαξε τὰς πρεσξυτέρους τῆς πόλεως ἐν ταῖς ἀχάνϑαις τῆς ἐρήμου 

χαὶ ταῖς Βαρχηνὶμ, χαὶ ἡλόησεν ἐν αὐτοῖς τὰς ἄνδρας τῆς «πόλεως. 

αὐτῶν Οεοτρ. 53αν. τοαρεμξολὴν] -ξ- αὐτῶν ΧΙ, Ἂς 105) 44) ζ4) 
ς8, 64, γςν γ6, 849 τού, 1τοϑ, 118, 121, 128, 134. (οηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. 

ἐξέφησε] ἐξετριψεν τς, 18, 64, 128, 200. ΑἸεχ. δαν, Οἴἶτορ. εξεγρεψε 
19, 1τοϑ. (ὐοπ)ρ!. εξέςισεν ᾽ς. 

ΧΙΙΠΙ. ἐπέξρεψε] ἀνεγρεψε ΧῚ, τς, 19.) 29, 44. ς45) 64» 715 76, 84, 
τού, τοϑ, 118, 121) 134. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. υπερρεψε τό, 77, 8 ς, 
131) 144) 200, 236, 237. (αἴ. Νίο. ἀναςρεψαὰς 18. ανεςρεψαι ᾽ς. 

Γεδεὼν} Γεδεὸν Αγη. 1. Γεδεὼν υἱὸς Ἰωὰς} 44. υἱὸς] ο νιος 

209, 2326. (δῖ. Νῖς. υἱὸς Ἰωὰς] υἱὸς Ἰοῶς δῖαν Οἷἶτος. ἀπὸ 
γῆς παρατάξεως) τῇ πτολεμδ 7ς. ἐκ τῆς πταραταξέως Δο9. ἀπὸ τῇ 
πτολεμὰ Αττη. 1. Απτη. Εά. αν. ἀπὸ τῆς παρατάξεως --᾿Αρές] ἔκ 

τὰ πολέμου αἴτοὸ αναξασεὼς Αρες ΧΙ], 19» 64, 71, 1οϑ8, 128. Οὐοπηρὶ. 

ΑἸά. Αἰεχ. ἔς, πἰῇ αἴὸ τὰ πολεμδη 159 18. ἔς, ηἢ Σαρες, 29. ὥς, 
τῆ Αρδεχ, 44. ἔς, ἰδ Αρθες, ς8. ἢς, πἰῖ Αρξδαια οδίσυγε, γ6. 
ῆς, πῇ Αρξεα, 84» τού, 134. ἤς, πῇ Αρεδι 121, ἐκ τῷ τόλεμδ κι 
αναδασεως Αρᾷεαι ς4. ἧς, πἰῇ Αρεε, νεὶ ἔοτῖε Αρξεε, 5 ξ9. ὥς, πἰᾷ 
Ἄρθεν, 118. απὸ τῆς παραταξεως Σαρε; 821. οπὸ τὴς παρατάξεως 
ἀπὸ ἐκάνωθεν] ἀπὸ τῇ πολεμᾷ απὸ αναδασεως 350. ἀπὸ ἐπάνωθεν] 
Ἔ ἐκεέῖϑεν Ατη). 1. Απη. Εά. ἀπὸ ἔπανωθεν--᾿Αρές] ετι ἀναξα- 
σεως Αρδεκ 7ς. ὠπὸ ἀναθάσεως ἡλίε Οεογν. ϑἷαν. Οἴἶτοσ. ἀπὸ 
ἐπάνωθεν τῆς ὠναδάσεως ἡλίκς ϑ5ϊαν. Μοίῃ. 
λ 1ό, ς3, 57, ὃς, 131) 144. 200. 2326. (δῖ, Νὶο. Απῃ. 1. Δγη. Ἑά. 

λα παραϊαξεως ς2, 7). ᾿ΑΔρές] κα 56, 63. Αρδαις πιᾶγρ. ς8, ᾿Ασέρ 
ἌἈτηι. τ- ι 

ΧΙΨΝ. συνέλαβε] συνελαξον δ), 79 131) 200, 236. (ᾳῖ. Νῖο, 
“σαιδαριον] “ ἕν Απη. τ. Απῃ. ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν] ἔχ τῶν ὧν- 

δρων ΧΙ, τς) 19, 29) ς4. 58, 64, 735 76, 1οϑ, 12:1. Οοπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. 

εχ τῶν υἱῶν 18, 44. 84, τού, 128, 1234.- ατῶν Ατπ. 1. πῃ. Εὰ, 

Σοκχῶὼϑ) Σοχῶϑ Ασπλ. 1. αὐτὸν 15] αὐτο 16, ς4. ς6. αὐὑτω ρτῖ- 
τηο, ἴππὶ εχ οοστ. αὐτὸν 75. αὐΐων, [εἀ οοττ. τηδπι τες. τ φ4. ΠΊΔΠΙ5 
Ῥτίπια ἰοτὶρῆς ἰῃ τηδγρῖὶπε, Ατη). 1. ἔγραψε) απεγραψατο 18, ς4, 
ς6, ς8, 62, 64; 71, 75. 1ού, 118, 134. ἐπεγραψατο 44. επιγραψαῖο 
59. εἐγραψατο 82. ΠΘΆΜΕΣ ΕΞᾺ τοᾶγρ, ὃς. ἔγραψε--αὐτῶν] 
ἀπεγράψατο προς αὖον τες ἀρχοντας χάι τοὺς τρεσξυτερᾷς αὐτῆς ΧΙ, 
29, 121. ΑΙά. ἀπεγραψατο προς αὐον τὰς ἀρχοντὰς Σοχχωϑ καὶ 
τὰς τρεσδυτερες αὐτῆς τς) 30, 84) 128. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἀπεγραψανῇο 
προς αὐτας, καὶ τὰς τρεσδυτερας αὐΐης το. αἀπεγραψαῖο προς αντὸν 
τὲς αρχοντας Ὀχχωϑ καὶ αὐτῆς 76. απεγραψανῖο προς αντες τοὺς 

ἀρχούϊας Σοκχωθ καὶ τοὺς τρεσξυτερους αὐΐων τοϑ. πρὸς αὐτὸν] 

ρος αντὰς 111. κ 63,23). π᾿ αὐτῷ Οεογρ. 8[αν. ὀνόματα) 
τὰ ονομαῖα τό, ς3) ς7, 63) 779 85» 200, 236. (τ. Νίςο. Θεοῖς, 
ὀνόματα---αὐτῶν] τὰς αρχούϊας καὶ τες πρεσξυτερᾶς 71. ὀνόμαϊα 
τῶν ὠρχόντων] τὰς ἀρχούϊας τ8, 44, ς8, 64) τού, τ18, 134. πῇ, τ. 
Αττη. ΕΑ. δῖαν. Οἴἶγος. τὰς ανδρας .4)75. ὀνόματα τῶν ἀρχόν- 
των Σοκχῶϑ}. χα τοὺς ἀρχοΐας Χ. Σοκχὼϑ} Σοκχὸν ϑίαν. 

Οἴτος. τῶν τρεσδυτέρων} τὰς τρεσξυτερους α18ν 44» 54, ς8, 64, 
7) τού, 118, 134. Απη. 1. Αγ. Ἑἀ. 8[αν. Οἴτορ. αὐτῶν] αυ- 
τῆς, τό, 18, 449 53») 57» 58, 64. 72 77, ὃς, τού, 118, 134, 209, 236, 

237: (δῖ. Νὶς. πῃ. σ. Ασχτῃ. ἙΕάὰ; ἑξδομήχοντα καὶ ἐπ] επῖα 

καὶ εδδομηκοιῖα τς, 18, 64, 128. κα και 63. ΑἸἴεχ. ἑδδομήκοντα 

καὶ ἑπῖὰ ἄνδρας] ανδρας εδδομηκοντα επῖα 44, 71. ἄνδρας] ἄνδρες 

ΑΙὰ. 
ΧΥ. Καὶ τιαρεγένετο--- Σοκχὼθ] καὶ φκισηλϑὲ προς αὐτὰς Γεδεων 

τιϑ. Γεδεῶν} α τς» 18, 19, 64, 1το8, 148. (οη!ρί. . πρὸς τὰς 
ἄρχοντας Σοχχῶϑ] τρος αὐΐες 44. -Ἐ καὶ τες ἀν δυχήδως αυτής, 
εδδομηκοντα και επῖα ανδρας. καὶ εἰσηλϑὲ τρος αντας Γεδεὼν ς 4, 39. 
“Ἐ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὰς ἄρχοϊας Συχχ ΩΣ ἰηῖεῦ ὕποοβ ΑἸΟΧ, ἂρ- 

χοντας) ανδρας τ2:. καὶ εἶπεν] -Ἐ αὐῆοις 19 18, ςῳ 64, γςς τοϑ, 
18, 128. Οοτηρί. ΔΙά. ΑΙεχ. δίαν. καὶ λέγες αὐτοῖς Ατῆν, :. Αππη. 
Ἑά.΄ Ἰδὲ] ἰδέτε τ18. Ζεξεὶ καὶ Σαλμανὰ] Ζεξε καὶ Σαλμὰν 

Θεοῖς. Ζεξεὴ καὶ Σαλμὰν δῖαν. Μοίᾳ. ἐν οἷς] δι᾿ ἐς ΧΙ, τς, 18, 

19) 295) 30) 44) 545 (56) εἐπῃεηίαϊ.) ς8, 64) 71) 75» 76, 84) τού, τοθ, 

τῆς ΡΉΜ 2]: 

- πὼς ἄνδρα} «τὰς "28. Οοαρὶ. Αἰεχὶ 

Καὶ τὸν πτύργον Φανεὴλ 

τιϑ, 121, 128, 124. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἐνϑ᾽ ὧν Ατιῃ. ἐ. Ατσπι. Εά. 
οἷς ὑμεῖς Οεοτ,. ὧν ἕνεκα αν. ὠνειδίσατε) ονειδησαται 7. 
λέγοντες} καὶ ἐλέψετε Αττη. τ. Ἀπῇ. Ἐά. Οεογρ. χε] χεφαλῆ 

444. γ6, 84, τοῦ, 1,8. Οέοτρ. αὶ κιφαλη ς4, 759 134. ἢ χερ τό. 

Αται. 1. Ασα. Ἑά. Ζεξεὶ] Ζεδὲ Ατἴτη. 1. ὅδουρ. Ζεβεὴ Ατηι. 
Ἑά. νῦν] α 44, 75. Αγπ). ΕἘά. καὶ νῦν δῖαν, Οἶτορ. ἐν] εςὶν 
ἐν τῇ ᾽ς. ἐν χειρί] ἐν τῇ χειρὶ ΧΙ, τό, 18, 29, 445) 54» ξό, ς7, 

ς8, 63, γ6, γ᾽, 84, 85, τού, τοϑ, τ18, 148, 131) 1345 144. 209, 2326. 
Οουρί. ΑΙά4. ΑἸεχ. ϑίαν. Οἰἴτορ. ἐν χερί σου] ἐν τῇ χειρὶ σου 
ἔςαι Ατπν. τ, Αγηχ. Εα. ἐν τῇ χειρὶ σον εἰσὶ Οεογς. ὅτι δώσοι 
μεν--ἄρτες] α Ουπὶ ἰπϊεγπηθά. 44. ὅτι ϑώσομεν ἄρτους τοῖς ἄνδρασι 
σου τοῖς ἐκλελυμένοις Αἴτὴ. 1. ἔς, ἢπε τοῖς υόοχφυθ, Ἄσῃ. Εή. 

δώσομεν) -Ἐ σοι καὶ τς, τοῦ. δωσωμεν 59, 754 131, 134. Οοπιρὶ. 
τοῖς ἀνδράσι σ8} κα σε 11, 82. τοῖς ἀνδράσι δου τοῖς] σοι καὶ τοις 

αὐδρασιν αντοις 76. σοι καὶ τοιᾷ ἀνδρασι σον 84. τοῖς ἀνδράσι 
δου τοῖς ἐκλείτουσιν ἄρτας] σοι ἄρτες καὶ τῇ τράτιᾶ δπ τὴ ἐχλυομενη 
ξ4, ζ9, 79 118, τῷ λαῷ σου τῷ ἐκλελυμένῳ ἄρτους ΟΘεοτγρ. ἐχ- 
λεύτασιν}] ἐκλυομένοις (Χ. πιάγρ. εἐκλυτασιν.) ΧΙ, κς, 78, 19, 64, γ1, 
γό, 8.., τού, τοϑ, 121, 128, 134: (ὐοπηρὶ. ΑἸά. δίαν. 

29, 30, ς8. ΑἸεχ. 

ΧΝῚ. ἔλαξε] ἐλαξον Π1. -Ἡ τὰς αρχο"]ῶς καὶ 18, 44, ς8, 84, 
108, 128. Οουμί. ΑΙά. Αἰεχ. Ατγηι. 1. Ασῃ. Ἑά4. σδογς. δ᾽ιαν. - [ἐ 

δέων τες ἀρχοντας καὶ 54, ςς» 75, 76, τού, 118, 134: -Ἑ Γεδεων ςὉ. 
εἐδαλε 82. τὲς τορεσθυτέρες----τόλεως ἴῃ ἤπε ςοη).] τες ἀρχοντᾶς 

και τῆς πρεσθυτερες τῆς τϑολεώς, και χαϊεξανέν αὐτάς" και τὰς ἀκᾶν» 

ϑας τῆς ἐρήμου καὶ τὰς βαρκινειμ,, καὶ ᾿καϊεξάνεν ἐν. αὐτοις ανδρας 

Σοκχωθ τς. ἔς, ηἰῇ βαρκηνειμε, 64. τες ἄρχοντας καὶ τοὺς τρεσ- 

δυτερους τῆς τολεως. και κατεδίωξεν ἄντους ἐν ταις ἀκανϑαις τῆς ἐρη- 

μου καὶ βαρκχηνιμ, Καὶ χατεδιωξεν ἐν αντοις ἄνδρας Σοχχὼϑ᾽ 10. 
τόλεω; ἐν ταῖς] τρολεως" καὶ κατεζανεν αὐτοὺς ἐν ταις τό, 18, 44, 

53, 54, τύ, ς7, 58, 63, γ6, 77, 84, 8ς, τοῦ, 118, 128, 131) 1344 
1445) 200, 236, 23). Αἰά. ΑΙεκ. (ας. Νὶς. ἄολεως καὶ καἼεξανεν 
30. τολεως καὶ κατεδιωξεν ἄντας ἐν ἤαις τοϑ. Ομ. ἐν 
ταῖς ἀκάνθαις] και τας ἀκανϑας Χ, 29, ςτ» 71, 121. ΑΙ4. ϑίαν, 
Μοίᾳ. ργεαπιῖϊῖ. καὶ κατεξᾶνεν ς2. 
ακανϑὲς )ς. καὶ ἀκάνϑας Ατπῃ. 1. Ατὐπι. Εά. καὶ κατεδίωξεν 
ἐν ταῖς ἀκάνϑαις Οεοτρ. ἐν ταῖς ἀκάνϑαις--ν αὐτοῖς) καὶ 

τὰς ακανϑας χαι τὰς βαρακανειμ, χαι καϊεξανεν ἐν αὐτοις ΧΙ. τῆς 

ἐρήμου] ἐκ τῆς ἐρήμε Ατπι. τ. Ατηγ. Ἐά, δίαν. Μοίᾳ. καὶ ταῖς 
Βαρκηνὶμ} και τας βαρακανειμα Χ, 29, 71, 121. καὶ ἐν ταις βορκον- 

νκειμ, (ὑπ Ἰΐτετα ἐγαί8) 16. καὶ ἐν τῶις βορκονῖν τ8. καὶ ταις τριδο. 
λοις 44, (πιᾶγε;. ς 8.) γ6. εν τις βορκοννειμ, ς3, ς8. χά! εν τοις τριδο. 

λοις 54) 59, 759 τού, 128, 134. καὶ εν βορκονειμ 77. χαὶ τοῖς τρι- 
δολοις 84. 118. Θεογς. 8ιαν. Οἷἶγος. καὶ ἐν ταῖς βοβκοννειμ 8 ς, 237. 

και τὰς βαρκήνιμ τοϑ. Οσπιρὶ. χαὶ εν ταις βορχόνειμ, 131, 200. (δέ, 

Νὶς. καὶ εν ταις βορκοννιμ 144. καὶ εν ταῖς Βαρκηνειμι 216. καὶ 
τὰς βαρηκηνεὶμ Αἱἀά. καὶ ταῖς Βαρακηνεὶμ ΑΙεχ. καὶ τὰς βορκονὶμ 

Απ. 1. Ασπιὶ. Ἐά, καὶ τὰς τριδόλες ϑ[αν. Μοίᾳ. Βαρκηνὶμ] 

Βορκοννειμα 30, 52. Βαρκχόνειμ ἐς. Βαραχινειμ, (ευπὶ επηεπά. πιλγρ. 
Βαρακινιμ) εό. Βαρακηνειμ 63, 824. καὶ ἠλόησεν---τῆς πόλεως 2] 

α οὐπὶ ἰηϊετπιεά. 44. ἡλόησεν] ἡλωῖσεν τό. κατεζανεν 29, 4, ς :» 
58, γ1) γ6, 84, ὃς, τού, 118, 121) 134. Οομρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. Αγαη. 1. 

Ασιν. Ἐά. ΟΘεογρ. δῖαν. ἠλόησεν ἐν αὐτοῖς] , )ς. κα]εξανεν αὖ- 
τοις 18, 128, κατεδίωξεν ἐν αὐτοῖς τιο8. ἐν αὐτοῖς] α δῖαν. Οἴἶτσᾳ. 

τὰς ἄνδρας τῆς πόλεως] 
ανδρας ΣόκΧΩωΝ 18, τοβ. τῆς τσόλεως 29] Σοχχὼϑ ΧΙ, 20, ς4, 

ςς, ς8, 84, (πᾶτε. 84.) τού, 118, 12:1, 168: 134. Οομήρί. ΑἸ4. ΑἸεχ. 

ἐχλελυμενοῖς 

καὶ καεξανεν αὐτοὺς ἐν ταις 

τὴ 1. Απῃ. Ἑά, ΟΘεογρ. ϑίαν. τῆς Σοχχωθ 30, ) 1. Σωχχωϑ 
Ὀκχωϑ γ6. ᾿ 

ΥΙ. κα Τοῖ. οὐπη. γ7. Φανπὴλ]) Πανεὴλ Ατὰ. 1. Παναὶλ 

Ατὰ. Ἐὰ. [Πανωὴλ ΟΘθοῦρ. Θανχὴλ δῖαν. Οἴἶορ. κατέςρεψε] 

κα]ισχαψε ΧΙ, ᾿ς) 18. 19, 29) 30, 44) ς5) 58, 64) 21, 108, 121, 229, 



ΚΡΙΤΑΙΊΙ. 
᾿ τ Σ ᾿ “- : : ΕΟ ὙΠ, 

«τατέξρεψε, χαὶ ἀπέχτεινε τὰς ἄνδρας τῆς πόλεως. Καὶ τὰ πρὸς Ζεδεε καὶ Σαλμανᾶ, ΠῈ οἱ 18. 
ἄνδρες ὃς ἀπεχτείνατε ἐν Θαδώρ; χαὶ εἶπαν, Ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, εἰς ὁμοίωμα 5 βασιλέως. 
Καὶ εἶπε Γεδεὼν, ᾿Αδελφοί μου χαὶ υἱοὶ τῆς μητρός μου ἧσαν" ζῇ Κύριορ' εἶ ἐξωογόνήχειτε αὖ- το. 
τὸς, οὐχ ἂν ἀπέχτειγα ὑμᾶς. Καὶ εἶπεν ᾿Ιεϑὲρ τῷ “πρωτοτόκῳ ΚΌΤΕΣ, Αὐαςᾶς, ΟΕ ΤΕ α, σν ὉΗΡι 
τὸς" χαὶ οὐχ ἔσπασε τὸ παιδάριον τὴν ῥομφαίαν αὐτϑ, ὅτι ἐφοξήϑη, ὅτι ἔτι γεώτερος ἦν. Καὶ 2ι. 
εἶπε Ζεδεὲ χαὶ Σαλμανὰ, ᾿Αγάςα σὺ χαὶ συνάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ δύναμίς σα! χαὶ 
ἀνέςη Γεδεῶν, χαὶ οἀπέχτεινε τὸν Ζεξεὲ χαὶ τὸν Σαλμανά" χαὶ ἔλαξε τὰν μηνίσκους τοὺς ἐν τοῖς 
τραχήλοις τῶν χαμήλων αὐτῶν, Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸς Γεδεὼν, Κύριε, ἄρξον ἡμῶν 24. 
χαὶ σὺ, χαὶ ὁ υἱός σου, χαὶ ὁ υἱὸς τοῦ υἱοῦ σου, ὅτι Γὼ ἔσωσας ἡμᾶς ἐχ χειρὸς Μαδιάμ. 

ν 

80. Οοπιρ,. ΑΙά. Αἰεχ. ὥεουρ. δῖαν, -μ Γεδεων 545) 73, 118. 18 1 εἴ 2] αὐτὰ Απτ. 1. πῃ. Ἐά. Οροις. δῖαν. ! ᾿Αναρὰς κατέσκαψεν Γεδεων ςο, γό, 84, τοό, 124. καὶ ἀπίκτεινε-- χόλεωφ ἀπόχ]εινον] ἀνάςηϑι ἀπόκϊεινον Ατπι,, τ, ἄναςηδι χαὶ ὠπόχεινον καὶ τὲς ἄνδρας τῆς πόλεως οἰπίχτεινε Οεογρ. Αἴτῃ, Εάἀ. Οεοτς. ἔόδπασε) ἐσπασ'ατο 18, 44) ζ4, ζ9, γ)ς, γό, ΧΥΠΙῚ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει (ἢς ἰητ8} ΑΥπι. 1. Απη. Εά, εἶπε 8... τ66, 118, 128, 134. Ταιδαριον] -ἰ- αὐῇς τ ς) 18, 10) 64, 128, πρὸς] εἰπε Γεδεων προς 4. ς4, 59, 75, γ6, 84, τού, ε18, 134. πρὸς ΑΙά, Αἴεχ. ῥομφαίαν) μαχαιραν ΧΙ, τς, το) 29, 30, 44, ξ4, Ζεξεὲ] προς Ζεε 77. πρὸς Ζεξεὲ καὶ Σαλμανα] τῷ Ζεξεὶ καὶ τῷ ξξς, 64, γι, γ6, 84. ὃς, τού, 118, 121; 128, 1 34. Οὐπιρῖ. ΑΙά, Σαλμανὰ Απη. τ. Απη. Ἐ4. τῷ Ζεξὲ καὶ Σαλμανὰ Οεοῖσ. πρὸς Αἴεχ. μαχερα γς. αὐτῷ 25] αὐτῷ ΑἸοκ. ὅτι 1] διοτι 44, Ζεξεὶ καὶ Σαλμονὰ 8ῖαν. Οἷἶτοσρ. ΠῚ οἱ] τινες οἱ 54» 50, 753, 118, ξ4,) 7, 76, 84, τού, 134. α Θεοῖσ. ὅτι ἔτι γεωτερος ἦν] ἦν γαρ 128. ποῖοι ςξ8. δ'αν. τῷ εἰσὶν Αἴπ). 1. Αγῃ. Εά. ἐν Θαξωρ] νεώτερος ς4, ξ9, 7, 118. νεώτερος γὰρ ἣν ϑἷαν. Οὔτορ. ἔτι] ἐν Βαϑῶὼρ 121. καὶ εἶπαν] α γύ. εἶπαν] εἰπον 4.0) ςῳ9 ςο, 78ν ΑΧ, ΧΙΊ τς, τό, 18, 19, 29, 30, ς3, ςς) τό, ςγ, ς8, 63, 64, γι, 84, τού, 134. λέγεσιν Ατπῃ. τ. Ατιη, Ἐά. Ὡς σὺ] ὡς εἷς σὺ 18. 76, 77, 85, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 13:1, 1345) 144, 200, 236, 237. ὡς εἷς σὺ 18, το, τοϑ, 128. ὡσεί συ 29, 58. ἢς, ἰμἴεῦ πποο8, Αἰεχ. Οοπηρὶ, ΑἸ4, (δι, Νὶς. Αὐτης χα, Ατην. Ἑά, δῖαν. ἸΜοίᾳ. μδθεῖ ἴπ ςδδ. ὥσεισ σὺ (ῆς, [οτιδπ5 ργοὸ ὡσεὶ σὺ νεὶ ΡΓῸ ὡς εἷς σὺ) 64. ὡς εἶ σύ γι. ταδὶ, ταΐποτε ΑἸεχ. γεώτερος ἦν} Ττ. :ς, 18, 10) 64; τοϑ, 128. Αἰά. Ὡς σὺ--᾿βΑασιλέως] ὡσει εἷς εξ αὐων ὁμοῖος σοι ὡς ειδὸς νιῖς Οοιρί. ΑΙεχ. βασιλέων 44. ὡς εἶ σὺ εἴς ἐξ αὐτῶν, ὅμοιοί σοι ὡς εἶδος μορφῆς υἱῶν ΧΧΙ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγουσι Απῃ. τ. Αγπι. Εά. εἶπε] εἰπον βασιλέων ς4. ἧς, πἰῆ Ἄὁμοιος ἐεδος ΡτῸ ομοιοι σοι ὡς εἰδος, ςς. ὠς συ ζο, 118. ᾿Ανάςα] αναςα δὴ Χ, ΧΙ, το, 18,44, 54) ς8, 64, γι, εἰς ὁ εἰς εξ αὐων ὁμοιος σοι ὡς ειδὸς βορῴης νιῶν βασιλέων ΞΟ. ὡς εἷς ςς, γό, (πιαγρ. 8ς.} τού, 1οϑ, 121, 128, 134. (Οτηρ]. ΑἸά. Αἰεχ. ἐξ αὐτῶν ομιοι σου (ἢς), ὡς εἶδος μορφῆς ὑῶν βασιλέων γς. ὠὡσει συγ ανᾶςας δὴ το. ᾿Ανάγα σὺ] ἀνάγα καὶ σὺ ἀπὸ σοὶ Αγπι. σ.- εἷς εἶ αὐων ὁμοῖος σοι ὡσει εἰδος υἱων βασιλεως γ6. ὡς σοῖ ὡς αὐτὶ Αἴ. Ἑάὰ. ἀνάςα δὴ σὺ 81ᾶν. σὺ] δὴ ςς. καὶ συνάντησον 
΄ ὅμοός σοι, (ἢς) ὅμοιος αὐτοῖς ὡς ὁμοίωμα υἱᾷ βασιλέως 824. ὡσει συ κ καὶ Ατην 1. Απῃ. Εα. συνάντησον)] ἀπάντησον Χ, ΧΙ, 1 " εἷς εξ αυτων σμοιος σοι, ὡς εἰδος βασιλέων 84. ἄς, πἰῆ νιων βασιλεων, 18, 19, 39, 30, 44, ζ4, ςς, τό, ςβ, 63, ὅς, γ1, 76, 82, 845 (πιᾶτρ. 1ού, 134. ὥς, πἰἢῇ εἶδος μορῷης υἱων βασιλέων, 118. ὡς συ, ὡς ἄυτοι, 8-ς.) τού, τοϑ, 118, 121) 128, Χ6.. (ομρί. ΑΙά4. ΑἸεχ. απᾶντι- οβοιος σὺ ὁμοιος αὐτοῖς, ὡς εἰδος υιων βασιλέων τὰ. ὡς σύ: ὅτωκαὶ σον δ: ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ ΝΥ σΒ} ὅτι κατὰ ἄνδρα καὶ ϑύνα- αὐτοί: ὅμοιος σοι καὶ σὺ ὅμοιος αὐτοῖς. ὡς εἶδος υἱῶν βασιλέως Ατῃν. τ. μις αὐτῷ Απη. 1. Ατῃ. Εά. γαρ ἀνὴρ ὅτως ἡ δύναμις αὐτῷ Ἄχτη. ἘΔ. ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ἐγένετο ὅμοιός δοι, καὶ σὺ ὅμοιος αὐτοῖς ϑίαν. Οἴἶτορ. ὅτι ὡς ἀνὴρ ἡ δύναμις αὐτῷ ϑίῖαν. Μοίᾳ. ἀνδρὸς} ὡς υἱοὶ βασιλέως Οὐεοῦρ. ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ὅμοιος σὺ εἶ αὐτοῖς. τριῶτο ἀνὴρ καὶ 44. ἀνὴρ (ςς, υἱ νἱάέτιτ,) ς8, 71. ανδρὺς ἡ δύναμις σε} ψὰρ αὐτῶν εἶδος ὡς υἱοὶ βασιλέως 8ϊαν. Οἴτορ. ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ἀνήρ ἡ δυναμις αὐτα Χ, ΧΙ, 15, 18, 20, 30, ὅ4, (πιᾶγρ,. 8 ς.} 121, 128. ὅμοιος σὺ εἶ αὐτοῖς, ὡς εἶδος υἱῶν βασιλέων 8|αν. Μοίᾳ, ὃς αὐτο) ΑἸΑά, ΑἸεχκ. ἔς, ηἰῇ και ἡ, το, 54) 59, 75) 7γύ, 8.4, τού, τοϑ, 118, λ 19) 108. ΑΙοχ. α ὡς 53. τὼς ἄντοι 71. εἰς ὁμοίωμα] κα ες 134. (ομηρ!. καὶ ἀνέςη Γεδεὼν, καὶ ἀπέχεινε] καὶ νας: Γεδεὼν 53» 131, 144: ὡς ὁμοίωμα τό. εἰς. ὁμοίωμα υἱξ βασιλέως ὅμοιος ὥπέκ]εινε ϑῖαν. Οἴτορ. ἀπέκτεινε] ἀνεῖλε Χ, ΧΙ, τς, 18, τῷ, 20, σοι, ὅμοιος αὐτοῖς ὡς εἰδος νιων βασιλεως Χ, ΧΙ, τς, 20, 64. ἔς, ηἰῇ 30, 445) κ4) κς) 58, 64, γ6, 84. (πηαῖρ. 8 5.) τού, τοϑ, τι8, 121) 128, βασιλεων, 18, τ28. (πρὶ. ἤς, πἰῆ ομονοι ῥγοὸ {δουηάο ὁμοιος, 71. 134. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. ἄνηλε )ς. τὸν Ζεβεὲ] τὸν 9. τὸν ὁμόιος σοι. ὁμοιος αὐΐων ὡς εἰδος νιῶν βασιλέων 195. 108, ομίιος συ αυ- Ζεξεὶ καὶ τὸν Σαλμανα] αὐτες 44. τὸν Σαλμανα], τὸν ςς, 237. τοῖς ὡς εἰδὸς μορφης νιων βασιλεων ςϑ. ὅμοιος σὺ ὅμοιος αὐτοῖς ὡς εἶ. γον Σαλμωναν 75. ἔλαβε] ἐλαξον ςβ, ςο. μηνίσκες] μανιακας δὸς υἱῶν βασιλέως ΑἸά. ὅμοιός σοι, ὅμοιος αὐτῶν, εἷς ὡς εἶδος [μορφὴ] τό, ς2, ςγ7, 77, ὃς, 131, 416, 23). (δι, Νῖο, μνηΐίκες (ἢ) τ44. υἱῶν βασιλέων (εὐπὶ εἷς π΄ οδαταῖ!. τΪποτε) ΑἸεχ. υἱξ βασιλέως.) τὸς ἐν τοῖς τραχήλοις] α τὲς Ατπι. «. Αγ, Ἐα, οἱ ἦσαν ἐν τοῖς τρα- υἱῶν βασιλέως 16, ς3, 57. ὃς, 131) 1447) 200, 226. (δὲ. Νίςο. υἱιων χήλοις Οεογα. βασιλεων 779 217. 

ΧΧΙ]]. εἶπον] εχεν τς, τό, 18, 4.4, ς3) 589 57, 8, 64, )ς, γό, 
ΧΙΧ, Καὶ εἶπε] Ἔ ρος αὐήους τύ, ς2, γ7), 131, 216. (αἱ. Νὶς. 77, 82) ὃς, τού, τοβ, 118, 128, 131) 134) 200, 236, 237. Οοηηρὶ. Γεδεὼν} -Ἐ πρὸς αὑτους 209. ᾿Αδελφοί μου] α μου Ατπη. ᾿. Αἰά. Αἰοχ. (δι. Νῖς. λέγεσιν Αγη!, 1. Αστη. Ἐα. οἰνὴ) ἄνδρες 

᾿Αδελφοί μυ---ἶσαν} ἀδελφοί μου ἦσαν υἱοὶ τῆς μητρός μου Οδὸγξ. Ατη), Εά, ϑίαν, ἀρὸς Γεδεὼν} -Ἐ λέγων 447 τοό6. τῷ Γεδεὼν 
και υἰοὰ ἢ καὶ σι οι τό, τοῦ, «34, 144. (αι, Νίο, κα καὶ τοβ, σοπη, ἀΑπῃὰ τ, Αππ. αι Θωῖα Κύκ] α Χι ΧΙ, τς, ιϑ, 20, 55, 56, τβ, 

- καὶ υἱοὶ τῆς] καὶ οἱ τῆς σοττ, 18. ἦσαν] εἰσὶ Χ, ΧΙ, 5,39, 390;) 63, 64, 71, )ς, γ6, 82, 8., ϊού, τοϑ, 118, 128, 11.. Οοπιρι. Αἰή, 
ςξγ) 71) (8ς, ΤΠΩΓΡ.) 121. (ὐοτρΡΙ. 8512ν. εἰσιν" και ὥμοσὲν ἄντος ΑἸεχ, Αγσῃη. 5, Ασῃ. Βα, Οεογρ. ϑίαν. ἄρξον) ἄρχε Χ, 20, 30ς 
καὶα τὰ Θεξ λεγων 54, 59, 76, 84, τού, 118, 134. ἧς, ηἴῆ εἰσαν 71. ἀρζων τό, 111. ἄρξον---υἱός σε] ἄρχε ἡμῶν "ν Χαι οἐ νιοι σᾷ 
ΡΙΓῸ εἰσιν, 7ς. -ξ- καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς Αγτι. τ. Ατπι. ΕἘά. ἔσαν. ΣΧῚ, τῶι. αθχε ἐν ἡμιῦ' σν καὶ οἱ υἱοι σα 1ς) 44, γ)6, 84, τού. ΑΪοχ. 
ζῇ Κύριος] εἰσι" ζη ἵζυριος (ζοττ. εἰσι" καὶ ὠμοσεν αντοις. ζη Κυριος) ἄρξον ἡμιῦ συ χαὶ ο νιος σε ςδ. ̓ ἄρχε ἡμῶν καὶ δὺ καὶ οἱ υἱοί σα ΑἹά. 
18. εἰσιν. καὶ ὠμοσεν αὐῆοις. ζη Κυριος το, ξ8, ὅς, ἴοϑ, τΩ8, ΑἸ4ά. ἄρξον ἡμῶν καὶ σὺ] αρχέ ἐν ἡμαν σὺ τϑ, το, ς4, ὅ4, τοϑ, τι, 128 
ΑἸκχ. εἶ σὺ καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς κατὰ τῷ Θεὰ λέγων ζῇ Κύριος 44. 13... (ΟΡ ἀρχε ἡμῶν συ ςς. Αγπγ. 1, Αγηχ. Εά. ΕΆΘΕΙ ἐν ἫΝ 
ὄ Κύριος] ῬγαπΊτς. καὶ λέγεε Αττη. τ. Ασπν. 4. εἰ ἐζωογονήκειτε συ (ἢ) 75. ἄρχε σὺ ἐφ᾽ ἡμᾶς Οδογρ. ἄρξον σὺ ἐν ἡμῖν ϑίαν." 
αὐτὲς] εἰ ζω; ἐπεφυλάκει χεὶρ αὐτὰς Αγπη. τ. Αστη. Εα. ἐξωογο- Θῆχορ. ἄρξον ἡμῖν καὶ σὺ ϑ8[αν. Μοΐζ. καὶ σὺ], καὶ Χ. Ατγν. :. 
νήχειτε]) εἐζωογονησαΐε ΧΙ, ἴφη τό, 18, 20, 44. ς3, 54. 5, 857, 8, Απῃ. Ἐὰ. καὶ ὁ υἱός σου] και οἱ νιοι σε Χ, (επιεηήαϊ. ἰῃ τηᾶγρ. ς6.} 
71, 76, γ7, 8ς, τού, τοϑ, 118, 121, 128, 131, 134, 144, 209,9, (ὥδογρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ υἱός σα Αγπ. 1. Ασηγ. Εα. καὶ ὃ υἱός 
230. (ὐοπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. Ος. Νὶς. ἐζωογονησατο 19. εζωγόνησα- σβ, καὶ ὁ υἱὸς τῷ υἱῶ σε] και 9. ὕι01 σξ χᾶϊ ο υἱος' τΈ νι σὺ 61, 1 34. 
μὲ 75. εζωογονήηκατε 8... ἐζωγονησατε 23), αὐτιλ] αυτοις καὶ υἱοὶ υἱῶν σον ϑῖαν. Οὔἶτος. καὶ κὶ υἱὸς τῷ υἱῷ 65} α Π, 118..ν΄ 
18. 

Χᾶι οἱ νἱοῖ τῷ νἱξ σπὶ τό. (2 131,1 : ἱ 
ΧΧ. εἶπεν] ἐπε Γεδεων 44, 4, το, 75» 795) τοῦ, τι8, 1324. εἰογρέῖ, τηΐποῦε Αἴεκ. ᾿ Σ Οὐδείς ἜΝ: ἀλλοιοῖ νὴ ̓  

. 1Θὲρ] τ [εϑὲρ το, 545 6., 7)ς, γ6, 84, τού, τοϑ, 118, 128, 34. (εογρ. καὶ οἱ υἱοὶ τῶν νων σον δῖαν. Μοίᾳ. ΤᾺ υἱῶ σα] τῇ υἱπ 
σοηφι. ΑἸεχ. ἄγη. τ. Αγσπὶ. ἙἘά, Οεογρ. δῖαν, ας 44. τῷ πρώ. σβ και οι υιοι τεέυια σχϑς. σὺ ἔσωτα;] σεσωχας Χ, ΧΙῪᾧῚ τθ. 2 
Τοτύκῳ αὐτῷὸὋ}Ἔ Χ, ΧΙ. 2 σα, ᾿ ᾿ ᾿ς : ᾿ εὐύνε δ τ ἀρ πὸ 

ι ΔΤ ἈΠ͵,329» 537) 71. λζτω πρώγοτοχῳ 121. αὐ 48) ζ, ξεςγόμ, 71, 7ς, 76, 84. τον τοβ, 118, 12 ἴγ 128, 134, (οπηρὶ. 



ΚΡΙΤΊΤΑΙ Ἱ. 
ΚΈΦ. ὙΠ]. 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς Γεδεῶν, Οὐχ ἄρξω ἐγὼ, καὶ οὐχ ἄρξει ὃ υἱός μου ἐν ὑμῖν" Κύριος ἄρξει 223. 

24. 

25. 

26. 

ἐκ χειρὸς] ἐν χειρῶν Αττη. 1- Απι. Ἑά. 

ὑμῶν. 

ἈΝ 35 “4 ε ΄᾽ ρ Ν φρο 39 “Ὁ 

μεν" χαὶ ἀνέπ]υξε τὸ ἱμάτιον αὐτᾶ, χαὶ ἔξαλεν ἐχεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον σχύλων αὐτξ, 

ν δ“ 5. ἂν “ ἢ 
Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὰς Τ᾽ εδεὼν, Αἰτήσομαι πσαρ᾿ ὑμῶν αἴτημα, καὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον 

ἐχ σχύλων αὐτϑ' ὅτι ἐγώτιὰ χρυσᾶ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ᾿Ισμαηλῖται. Καὶ εἶπαν, Διδόντες δώσω-- 
.ν ) Ζ ς 

Και ἔγενετο ὃ 
Ν [οἱ 3 ’ὔ »" ρ» ἢ ᾿ ΄ “».,ὠ͵κ,ε Ζ΄ ξ “- 7 " 7’ 

ςασμοὸς τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσὼν ὧν ἥτησε, χίλιοι χαὶ ἐπ]αχόσιοι χρῦυσοι, πἄρεξ τῶν μηνισχων 
΄- »" ’ ΄- Ὸ ε ΄ ᾿ Ν ΄ ϑμὸ ὃ ",Φ δ᾿ Ἂς ΝΣ Ν ρ. 

καὶ τῶν ςραγ[αλίδων χαὶ τῶν ἱματίων χαὶι πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιὰμ, χαὶ ἐχτὸς τῶν 

Αἴεχ. α σὺ Απτ τ. Απῃ. Ἐά. ἔσωσας] σεσωκας τς, 19, 30. 
ἐκ τῶν χειρῶν Θξογρ. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει (ἢς ἔεγε ὠν Αττ. 1. Απῇ. 
Ἑὰ. πρὸς αὐτὰς} « 44. αὐτοῖς Ατπι. 1. Απη. Εά, Οεοτγρ. 

Οὐκ ἄρξω---ὐμῶν ἴῃ ἤπε ςοπλ.} δίοπ ΠΣ ΩΣ 430 νϑῇτὶ, Ἤεεε 2 ως 

γι, 224 θεω: βγίημοορς οὐ ἱπ νοόϊ. ΜΊρὶϊ. Ταρί. ἄρξω ἐγὼ] 
ἜἝυμων Χ, ΧΙ, τς. 18, 295) 445 53. τό, ς8, 63, γ1,) 7ς) 76, 82. 84, 

Ἢ τού, 1τοϑ, 118, 121) 128, 134) 209. Οὐπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (αἵ. ΝΊς. 

Απῇ. 1᾿. Απῇ. Εὰά. αρξομαι ὑμῶν εγὼ τό. αρζω υὑμὼν εγὼ 10, 

52) 43» 57» 77. 85, 131, 236. λ'εγὼ 59. “μιν 64. 5[αν. Μοίᾳ. 
αρζὼ νμὼν 144. -Ἐ ἐφ᾽ ὑμᾶς Θεοῖς. καὶ οὐκ] α καὶ (ρήπιο : 
μαθεῖ ὑλδηι γεο. 18.) ς 7. καὶ οὐκ ἄρξει ὁ ὁ υἱός με ἐν ὑμῖν] ετε ὁ 
νιος μου 44. δδὲο νιος μβ8 γς. καὶ ἐκ ἄρξει ὁ ὑμῶν υἱός μῈ Απῃ. 1. 
Ἄται. Εά. μηδὲ ἄρξει ὁ ὁ υἱός με Θεοῦ. εδὲ ἄρξει ὁ ὁ υἱός μου ὑμῶν 

δῖαν. Οὗτος. ὁ υἱός μὲ ἐν ὑμῖν] ὑμῶν ο νιος μΒ ξ4γ) 59. ἐν ὑμῖν] 
ὑμῶν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, ςς.» 64.) γ1) 76, 84) (πιαγρ. 8 ς.) τοῦ, 118, 
121.) 128, 114. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ϑϊδν. Μοί. ἡμῶν ΑΙά. Κύριος 
ἄρξει ὑμῶν] αὶ 84, 128. Ῥγραυλῖτ. ὡλλὰ Ατη,. 1. Απῃ. Ἐάὰ, Οεόγρ. 
δίδν. Οἴτορ. Κύριος ἄρξῃ ὑ ὑμῶν δϊαν. Μοίᾳ. ὑμῶν] ἡμῶν γ6. 

ΧΧΙΝν. Καὶ εἶπε--αἴτημα]) αιταμαι δὲ παρ᾽ ὑμῶν αἰτῆσιν 44. 
πρὸς αὐτὲς] αὐτοῖς Απη. τ. Αἴπι. ΕΑ. Οεογρ. πρὸς αὐτὲς ΓῈ- 

διὼν] Γεδεων τρος αὐἷες 11, 16, ς7» 77» 85» 131) 1447 236, 237. 
Αἰτήσομαι) αἰτησὼ τό, 63. αἰτεμαι γό, 84.) τού, 134. ὴ ἐγὼ 

Θεοῖς. Αἰτήσομαι ταρ᾿ ὑμῶν αἴτημα] αἴτησιν αἰτᾶμαι τσαρ᾽ ὑμῶν 
54, 39, 1183. αἰτισιν αἴτεμὲ παρ ὑμῶν 75... αἴτημα] αἰτησιν Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 10) 30, ςζ) 64, γ6, τού, 108, τὔξὶ 124. (ομρ]. ΑΙά. 

ΔΙεχ. αἰτήσει 20, 71) 121. αἴτημά τι Αγγη. 1. Ασ. Ἐά, Θογς. 
τι χρῆμα δῖαν. . Οἴτορ. καὶ δότε μοι ἀνὴρ] δότε μοι οἷνὴρ ἕκαρος 
ὑμῶν Οεοῖσ. ἵνα μοι δῷ ἀνὴρ δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ἵνα δῷ μοι ἕκαςος 
ανὴρ ϑίαν. Μοίᾳ. δότε] δοτω τό, ς2, 53), ς7,) 63. 77. 8.» 121, 
131) 144) 436. ΑἸά. (Δι. Νῖς. δότε μοι---σκύλων αὐτῷ} Ταΐδ 
φελὶ ἐπι γεν γμε ἱπαιγεα ε ργσάα μα Ἰ,αοἸξ. (ἰαἶαγ. ἀνὴρ] κατ᾽ 

ἄνδρα Αττη. 1. Αγηι. Ἐὰ, ἐνώτιον] ἐκ ἐνωτιον ς9. ἐνώτιον ἕν Ατπγ. τ. 
Αττ. Ἐά. α Οεοῦρ. ἐνώτιον ἐκ σκύλων} ἐνώπιον τῶν σκύλων 18. 
ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτῇ ἐκ των σκυλων αὐἦα ἐνωτιον 63. ενωτιον χρυ- 
σὰν ἐκ τῶν σχυλω (ουπὶ ν ἔργα [1π.}) αὐΐων )ς. ἐκ σκύλων] των 

σκυλὼν 1.) 19, 64, τοϑ, 128. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐκ των σχυλὼν τό, 

80, 44) 53» 56, 57 76, 77. 84, ὃς, τού, 134) 200, 236, 23). Οαῖ. 
Νῖς. ἐχ σκύλων αὐτῷ} α Χ, ΧΙ, 29, 55» )12) 121. εκ τῶν σχυλὼων 

αὐΐων 545 118. εκ τῶν σκυλων ς8. ἐκ σκύλων ἐκεῖϑεν ΑΥΠΊ. 1. ΑΓΩ,. 

Ἑά. ἀπὸ σκύλων αὐτῷ Οεογρ. δ8[αν. αὐτὰ} αὐΐων 9. χρυσὰ) 
“πολλα χρυσὰ ἦν τς, 18,64, 128. χρυσα ἣν 44: (οιηρί. ΑΙά, Οεογς. 

χρυσὰ πολλα. ἦν ς8, τοβ. ΑΙεχ. χρυσᾶ ἦσαν Ατηϊ. 1. Απη. Εά. 
χρυσᾶ πολλὰ ἦσαν ΠΥ: Οἴιτορ. ἔς, ουὔπὶ ττολλὼ Ἰηΐοῦ᾽ πποοβ, ϑ[αᾶν. 

ἹΜοίᾳ. αὐτοῖς, ὅτι ἧσαν Ἰσμαηλῖται] ἡν ἀντοις τολλα οτι Ισμαη- 

λιται ἦσαν 54» ξ9, 76, 84. 100, 118, 134. ἔς, πῇ εἶσαν, ) ΩΣ 

Ἰσμαηλιται ἦσαν 128. ὅτι ἦσαν ᾿Ἰσμαηλῖται] Ισμαη) ΡΒ, Χί - 
ἦσαν ᾿Ισμαηλίται) ἱσμαηλειται ([εὰ ε ροίξεδ ἀεϊεῖι τ) ἡσαν 11. Τύ. 

ΧΙ, τς» τό, 18, 19» 30) 44) 539 ς6, 56, ς7, ς8, ὅ4, 77, 82, 8ς, τοβ, 
121, 131), 1445 210, 237. (ὐοπι)ρί. (δέ. Νίο. Αστη. σ. Αση Ἑά. 

Οεογρ. διδν. Μοίᾳ. ἰσμαηλειται ἡσαν 63. ΑἸεχ. 

ΧΧΨΝ. εἶπαν] εἰπὸν 445) 54) ζ9» 75» 84) 134. ἀνέπ]υξε] 
ἀνεηῆιζεν γς. ἐρριψε πιᾶγρ. ὃς. ανέπ]υξαν ϑαν. Οἴτορ. τὸ 
ἑμάτιον) συν το ιμαῖιον 1ς: ό4. συν τῷ "ματιῳ 18. αὐτὰ κ] 
α ϑίαν. καὶ ἔξαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ] καὶ ἡ ἔῤῥιψαν ἐκεῖ ἄνδρες 5ϊαν. ἔδα- 

λὲν] ἐρριψεν Χ, ΧΙ, τς) 18, 19) 29» 30, 445) 54.» 58, τό, 64, γι, 
γ6, 84, τού, τοϑ, 118, 1217) 128, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ερρηψεν 
"ς. εδαινεν 77). εξαιεν’ (οοΥΓ. ΠΊΔηῖ! τεο. ἴῃ τηᾶγρ.) 131. ἐκεῖ 
ἀνὴρ] ὙΤτ. ς4, 59, 75. ΑΙά. κα ἕκὲξ. τισι. ἀνὴρ ἕκαςος Ατμη. τ. 
ἐχεῖ ἀνὴρ ἕκαςος Ατγηι. Εἀά, ἐκεῖ ἕκαςος Οεοτρ. ἐνώτιον] ἐγώ- 
τια χρυσᾶ Απῃ. τ. Απῃ. Εά. ἐνώτιουν χρυσὲν Οεοτρ. - χρυ- 

σἕν δ51]αν. Οἰἶγον. κατ᾽ ἐνώτιον δ8αν. Μοίᾳ. ἐνώτιον σκύλων] ἐνω- 
τια (ἴῃ τηᾶγν. τῶν σχυλων) ὃς. ἐνώπιον τῶν σκύλων ΑἸά. 
σιον σχύλων αὐτῷ] ἐνωτιον χρυσαν τι8. 

ΧΙ, 29, 30, ς 5) 56. 
γος. 11. 

ἐνώ- 
σκύλων] των σχυλων Χ, 

χρυσὲν τῶν σχυλὼν 155 18, ς47 64) 757 76, 84» 

τού, τοβ, 128, 134- ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. χρυσεν σκυλων 19. χρυσεν ἐκ 

τῶν σκυλὼν 44) 58. χρυσὴν ἐκ σχυλων ς9ς. εκ σχυλῶν 82. σκύ- 

λὼν αὐτῷ ἀπὸ σκύλων αὐτῶν ϑῖαν. Μοίᾳ. αὐτῷ 29] αὐτῷ Ατῃ. 1. 
Αγη. Ἐά. 

ΧΧΨΥῚ. ἐγένετο] ἐγενηϑη Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 30, 44) 54, ςς, 58, 
64; γςγ), γ6, 84, (πιαγρ. 8.) τού, τοϑ, 118, 121, 134. Οοτρὶ. ΑἸ]εχ. 
ὁ σαϑμὸς} ο αριϑῦμος ςςν 04, τ189 121. τῶν χρυσῶν] κα 7ς- ὧν 

ἤἥτησε] α 21. ἤτησε] ἡτησατο Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 44, ς4» 55, 
8, 64, γι, γό, 84, (τα. 8.) τού, 1τοϑ, 118, 128, 134. (πρὶ, 
ΑΙά4. ΑΙεχ. ητισατο 7ς. χίλιοι) χείλιοι (ῇς ςοπίφητετ, [δὰ ε 
Ῥοΐϊεα {επηρεγ ἀεἰεῖιπι.) 11. ῥγφπιῖτῖ. σίκλοι Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 

29, 30, 52, 53, τύ, ς7, 58, 63, 64: 71; 76, 77. 82, 84, ὃς, τού, 1οϑ8, 
121) 1319) 134) 1449) 236, 237. Οομηρὶ. ΔἰΙὰ, ΑΙοχ. (αι. Νῖς. χί- 

λιοι---τρορφυρίδων) σίκλοι χρυσίου, πλὴν τῶν σιρωνων, καὶ τῶν ορμίσχων 
ἐν Φφωϑ, καὶ τῶν περιδολαίων των πορῷνρων 128. χίλιοι καὶ ἑπΊα- 
κόσιοι χρυσοὶ] σικλοι χρυσιδΒ χίλιοι ἐπἸακοσιοι 44. Μοεῖδ νεἰδς Μριεῖπ- 

ξομὶ σενὲ Αυρ. καὶ ἑπ]ακόσιοι) . καὶ 63. (εοῦ. ἑπΊακό- 
σιοι} πεντακόσιοι 11, ς3,) ὃς, 144. οχτακοσιοι γύ. χρυσοὶ] χρυ- 
σι Χ, τς, 18, 29, 30, ςς, ς6, ς8, 63, 64, 719 γ6, 84) τού, 121, 134. 

ΑΙΑ. χρυσᾶ τό, ζ2, 77. 82,131. ΑΙεχ. σίκλοι χρυσίου ς.2) 59, 78» 
118. σίκλοι χρυσοῖ Ατπι. 1. Αὐτη. Ἐάὰ. δῖαν. Οἰἶγορ. σίκλοι χρυ- 
σᾷ ϑῖαν. Μοίᾳ. παρεξ] τλην ΧῚ, 445 ς4,) 755 84) τού, 118, 134. 
πάρεξ τῶν μηνίσκων) πλὴν τῶν σιωνὼν 11]. πλὴν τῶν σιωμενὼν (ῆς ὁχ 

εἰηεηάδιοηθ.) Χ. πλὴν τῶν σιρωνὼν 1ς) 18, 6459 121. ΟΟαρὶ. ΑΙ, 

ΑΙεχ. ὡλην τῶν ἀποσιωνὼν 10. 1ιο8. τλὴν τῶν οιρωνων 29. τλὴν 

Τῶν οἰωνων ξς. πλὴν τῶν ἀπὸ οἰρωνων .8. πλὴν τῶν οἱρόνων (ς) καὶ 
τῶν ὁρμίσκων γ1. πλὴν τῶν μηνισκὼν καὶ Τῶν ορμίσκων 76. πλὴν τῶν 
οἰρωώνων και τὼν ορμίσχων τηᾶύρ. 8ς. πάρεξ τῶν μηνίσκων--Μα- 
διὼμ] ρυαίεν ὀγαςἠϊαϊία,, εἰ [ον {μέϑ, εἰ ορεγίνιοπία ῥμγρηγεα, χασ ὉΓάΡΕ 

εν τορος Μακίαη Αυφ. καὶ τῶν εραγίαλίδων] κα 71. 76. κ καὶ 
Οοπηρὶ. - (ἐν φῶϑ) 8ιαν. Μοίᾳ.  ςραγ[ίαλίδων] ορμισκων 118, 
γραγ[αλίδων---τοορφυρίδων] περιβολαίων τῶν πορφυρεων 134. φςραγΎ- 
γαλίδων---ῖὶβασιλεῦσι} ορμισκὼν καὶ τῶν τπρεριδολαίων τῶν πορφυραιων 
τῶν οντῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι 44) τοό. ἢὸ, πη! τορφυρεων, 84. ορμα!- 

σχὼν καὶ τῶν περιδολαίων καὶ τῶν τορφυριδὼν τῶν ἐπι τοῖς τρα χη- 
λοις τῶν βασιλεων ςς. ςραγ[αλίδων---ὦ ἣν] ορμισκων ἐν φωϑ,, καὶ 
τῶν ταεριξολαιων τῶν πορφυρων τῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι Μαῤιαμ’ πλὴν 
τῶν κλοιων τῶν χρυσων τῶν 6. ὁρμίσκων, ἐν φώϑ. καὶ τῶν περίθο- 
λαίων τῶν πορφυρῶν." (χαὶ τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι Μαδιὰμ, τλὴν τῶν 
κλοιῶν τῶν ΑἸά. ςραγίαλιδων---τραχήλοις} ορμισχων καὶ των περι- 
ξολαιων τῶν πορφυριδὼν καὶ τῶν ἔπι τοις βασιλευσι Μαδιαμ τῦλὴν τῶν 

κλοιων τῶν ἐν τοῖς τραχίλοις ΧΙ]. ορμίσχων εφωδ, καὶ τῶν περιδο- 

λώιων τῶν πορφυρὼν τῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι Μαδιαμ, τὸλὴν τῶν χλοίιων 

τῶν χρυσων τῶν ἔπι τοις τρωχηλοις 15. ὥς, ΠΙΠ τῶν ἐν ΡγῸ τῶν χρυσων 

τῶν ἐπι, τ8. ορμιίσκὼν ἐν Φωϑ.. καὶ τῶν τοεριδολαίων τῶν πορφυρων τῶν 
ἔπι τοῖς βασιλευσι Μαδιαμ. καὶ πλὴν ἀπὸ τῶν χλοίων τῶν χρυσων τῶν 

ἐν τοῖς τραχήλοις 10. ἔς, ΠΠΠ εν τοις βασιλευσι, τοϑ. 

τῶν περιξολαιων, και πορφυρίιδων, καὶ τῶν ἐπι τοῖς βασιλενσι Μαδιαμ" 

΄σλὴν τῶν χλοιὼν τῶν ἔπὶ τοις τραχηλοις 20. οβρμιίσχὼν, Χαὶϊ τὸ ἐματιδ 

τὰ πορφυρε τὰ οὗος ἐπι τοις βασιλευσι Μαδιαμ, καὶ ἐκτος τῶν κλοίων 
τῶν χρυσὼν τῶν εν τοις τραχήλοις ζ(. ἤς; πἰῇ τοῖς τῶν τραχήλων, 7ς. 
ορμησκων καὶ τῶν τεριδολαίων τῶν πορφυρων τῶν ἐπι τοις βασιλευσι 
Μαδιαμ καὶ πλὴν τῶν νηλοιὼν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις ς8. ορμίσχων, 

καὶ τῶν τοεριδολέων των τορφυρεων, καὶ των ἐπὶ τοις βασιλευσι, Μα- 
διαμ;, πλὴν τὸν χλοίων τῶν .ὰ τοῖς τράχλλϑιρ 121. ὁρμίσκων καὶ τῶν 

περιδολαίων τῶν πορφυρῶν τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι Μαδιὲὰμ, καὶ αλὴν 

τῶν κλοιῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις Οὐπιρὶ. [ὁρμίσκων] ᾿Ενφωϑ, καὶ 
τῶν περιξολαίων τῶν τυορφυρῶν τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν Μαδιὰμ, καὶ 
πλὴν τῶν χλοιῶν τῶν χρυσῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις ΑΙεχ. τῶν ἱμα- 
τίων καὶ πορφυρίδων τῶν] τα ἱματια τὰ πορφυρε τῇ οὗος ς9. τῶν περι- 
δολαιων τῶν τπρορφυριδων καὶ τῶν 118. ἱμάτιων]) πεεριδολλαιων 30. 
περιξολαίων 71) 76. (πιᾶγρ 8ς.) καὶ τοορφυρίϑων] καὶ τῶν τορφυ- 
ριδων Χ. Ατηι. 1. Αγ. Εά, Ούδοῦρ. τῶν τρορφυρεων γό. καὶ 8[λν. 
Μοίᾳ. τῶν ἐπὶ] ῥγαθ τη. χαὶ Χ. καὶ τῶν επὶ τοῖς 71) 85. 144: 
τῶν οντῶν ἐπὶ τοις 76, 124. καὶ ὅσον ἐν ΑπΉ. τ. Ατηι. Ἐά, καὶ ὅσον 

284 

ορνισκῶν, καὶ 



ΚΡΙΤΑΤἝΪ. 

» ρ 9 Ὁ Φ ρ ..» 42 .90 

υἱοὶ ἑξδομήκοντα ἐχπορευόμενοι ἐχ μηρῶν αὐτᾶ, ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἧσαν αὐτῷ. 

τς ΚΕΦ Τῆι 
ἀσεριϑεμάτων ἃ ἣν ἐν τοῖς τραχήλοις τὼν καμήλων αὐτῶν. Καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Τεδεὼν εἰς Ἐφὼδ, δ. 

χαὶ ἔςησεν αὐτὸ ἐν πόλει αὐτῷ ἐν Ἔφραϑά' χαὶ ἐξεπόρνευσε τᾶς Ἰσραὴλ ὀπίσω αὐτῷ ἐ ἊΣ: καὶ β 

ἐγένετο τῷ Γ εδεὼν χαὶ τῷ οἴχῳ αὐτϑ εἰς σχῶλον. Και σον αλὴ Μαβιὰμ Ὁ ΤΙ. ΠΟΥ Ισραηλ, 

χαὶ οὐ προσέϑηχαν ἄραι χεφαλὴν αὐτῶν" χαὶ ἡσύχασεν ἢ γῆ τεσσαράκοντα ἐτὴ ἐν ἡμέραις Τε- 

δεών. Καὶ ἐπορεύϑη Ἱεροξάαλ υἱὸς ᾿Ιωὰς, χαὶ ἐχάϑισεν ἐν οἴχῳ αὐτῇ, Καὶ τῷ Γεδεὼν ἦσαν 

Καὶ παλλαχὴ 
ρῸ Ν Ἂν ϑ ΄ Ν. 9 Ὁ» αὐτὰ ἦν ἐν Συχὲμ, καὶ ἕτεχεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱὸν, χαὶ ἔϑηχε τὸ ὄνομα ᾿Αξιμέλεχ. Καὶ ἀπέ. 

ρ" ν᾿ 3 ρφ ᾽ 2 δ ρ Ν 3. Ὁ) 2 Ν ϑανε Γεδεὼν υἱὸς ᾿Ιωὰς ἐν πόλει αὐτϑ, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ ᾿Ιωὰς τῷ πατρὸς αὐτὰ ἐν ᾿Εφροϑὰ 
» 2.Ὁ ΄σ᾽ ., Σ ͵΄ ε 2. “ δεὼ .“»Ῥ » 2 ε ΡΝ δλ ὶ ἐξ ᾿ Αδὶ Ἐσδοί, Καὶ ἐγενήθη ὡς ἀπέϑανε Γεδεὼν, χαὶ ἐπέςρείψαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ, χαὶ ἐξεπύρνευ-. 

ἐγίνετο τοῖς Οεοῖν. ὦ ἐπὶ δῖαν. Μοᾷᾳ. ἐπὶ βασιλεῦσι] ἐπι τοις 
βασιλευσι τό, 30, ς3, ς7, 63, 77), 131) 236. ΟΔϊ. Νίς, ἐπὶ τας βασιλ. 
209. καὶ ἐκτὸς} α καὶ ς3) 71. δίαν. Οἷἶτορ. χαὶ ἐκτὸς --τρα- 
ἥλοις] πλὴν τῶν χλοιων τῶν ἔν τοῖς τραχήλοις Χ, χαὶ ὥλην τῶν 
κλοίὼν τῶν χρυσῶν ἐν τοις τραχήλοις 128. φ γε εΓ ἸοΥψωξῖ, φΝΩ ἐγ απ 
ἐπ σεγοϊεϊδις Αὰρ. ἐκτὸς τῶν περιϑεμάτων»} πλὴν τῶν κλθιων 30, 71. 
(πιαγρ. 85.) ἐχτὸς τῶν περιϑεμάτων ἃ ἣν ἐν] τῶν κλοιὼν ἐν ςξ. 
περιϑεμάτων] ἐπιϑεμαῆων 82. -Ἡ χρυσῶν Ατπι. τ. Ατπ). ἘΔ. Οεοτρ. 
δαν. περιϑεμάτων--τρωχήλοις] κλοιων τῶν χρυσῶν τὼν εν τοις 
τραχήλοις 447 76, τού, τι18, 124. ἧς, ἤπε δομηάο τῶν, 84. ἃ 
ἢν] α ἦν δίων. ἃ ἣν ἐν τοῖς] τῶν ἐν τοῖς Χ, τῶν ἐπι τοῖς 71. τοῖς 
τραχήλοις Απη. 1. Ατη.. Ἐὰ, τῶν καμήλων] καμιλοις 7 ξζ. αὖ- 
τῶν] κα 7ς. ΝΕ 

ΧΧΝΊ]. αὐτὸ 15] αὐῇῷῳ τϑ, τοῦ, 131, τ44. Οὐοπ)ρί. δυτὼ 44. 
αὐτὰ κ4, ς7, κ8, ζ0, 7ς, 118, 128, Ὑεοάοτεῖ. Ὁ. 17. 'π 74. ἐπ’ 
αὐτῶν Οεοτς. δῖαν. Μοίᾳ. ἐξ αὐτῶν 81αν. Οἴἶτορ. εἰς Ἐφὼδ] 
ἐφεδ τοϑ. ἐπ Ἐρλμά Αὐρ. εἰς ἐπὰδ᾽ Ατην. τ. Αταν. Ἐά. ἔνδυμα 
(ςολὴν ἱερατικὴν) Οεοτρ. ὡς ςολὴν ἱερατικὴν δῖαν, Οἴτορ. ἐφὼδ ([ι- 
Ῥέγ νοσᾶθυϊο ἐφὲδ εἴξ ἤρηιπ), εἰ ἴπ τηατρίηε : Οἴβεοα ἐπώμις. ϑἰανίςα 
«Πιρεγλμπιογαίε,) 5ῖδν. οί. ὈἘφὼδ] ἐφωϑ 11, 63, 82. ἐφεδ Χ, 
ΧΙ, ας, τό, 18, 20» 30, 54, τό, ς᾽, ς8, 64, γι, 789 76, ὃς, τού, 118, 121, 131, 134. 1447 200, 237. (ΟΠΊΡΙ. ΑἸ4, ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. ΤΉρο- 
ἀοτεῖ. ἰου. οἶξ, φαεδ ς3. ἐφεϑ 84. καὶ ἔρησεν-- Ἐφραϑα] εἰ βα- 
ἡμῖξ ἐἠϊμαὶ ἱπ εἰυδαῖο βία ἐπ Εράνα Αυρ. αὐτὸ 29] αὐον 44. 2 ς8. 
ἄντα ζ9. ἀυτω γς. ἐν πόλει] ἐν τη τσολει Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 44, 
5. 55) 58, 0) 64, 71) 7ς,) γ6, 84, τού, 108, 121, 128, 134. Οοη,ρὶ. 
ΑΙΑ. ὙΠεοάογεῖ. ἰος. οἶϊ. αὐτῷ] αὐτῷ Απη. σ᾿. Αγ. Ἐά. Οεοτρ. 
δίαν. ἐν Εφραθα] εν 11. ϑ8ίαν. Οἴἶτοσ. εν Εφραιμ 111, το, τοβ. 
ἐπι Ἐφραϑα τό, ς7, 77, 8:5) 131, 436, 237. (δῖ, Νίς, ες ἐφεδὶ ἐν Ἐφραδα 7ς. Ἑυφραϑα 82. ἐπι ᾧραϑα 144.- ἐν ᾽Εφρα Οὐπρ. ΑἸεχ. ἐν ̓ Ἐπρῶ Ατη). τ. Απη. Ἐά4, ἐν ̓ Επραὰς Θεοῖς. καὶ ἐξ- ἐπόρνευσε ] ἐξεπόρνευσε γὰρ “ΤΠεούοτει, ἰος, εἰἶξ, τᾶς} , 44, γό, τού, 134. αὐτῷ ἐκεῖ} αὐῇων εκει τ: χαὶ ἐγένετο--- εἰς σκῶλον} εἰ αὔὥποι οἱ τάφοι εἰ αορικὶ ἐπ: ἐπ (απ δαίμν. Αὔρ. τῷ Γεδεὼν] λα τῷ ᾽ς, τοῦ. καὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ} καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ ϑ8ῖαδν. Οἴτορ. καὶ τυαντὶ αὐτῷ τῷ οἴκῳ ϑἰαν. Μοίᾳ. εἰς] ζο. εἰς σχῶλο»] εἰσχάνδαλον (ῃ6) γ5. σχῶλον] σκανϑαλον ΧΙ, τς; τϑγ το» 
39) 30, 44) ξ4, ἐξ, ς8, ξο, 64. γι, γ6, 8... τού, 1οϑ, 118, 121, 128, 134. (Οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ, Ὑπεοθογεῖ. ἴος. οἰ. Αἴπὶ. σ Ασγῃ. Ἐδὴ- 
(ξεογρ. δῖαν. χωλὸν ς3, 82. 

ΧΧΥΤΠῚ. Καὶ συνεςαλη] χαὶι ἐνετραπὴ Χ, ΧΙ, τς, τ8, 10, 29, 
30) 44) 54) 55) 58, 64, γι, γό, 84, τού, τοϑβ, 118, 121. Οοπιρὶ. ΑἹά, 
ΑΙεχ. Ασιη. κα. Ασγῃι. Εὰ. δ᾽αν. χαι ἐτραπὴ 9. χαι ἐνέτράπες ὃς, 
και ἀνεςραπὴ 128. χαι ἐνεγραπὴ 134. Καὶ συνεςάλη--- Ἰσραὴλ] 
Ἡμρειαίκε ΟἹ σωίεσι αήϊαα εολανα Αἰ] 1) ἀεί. ΜΡ. ἐνώπιον] ἀπὸ τπροσώπε ΑἸεχ. υἱῶν} των νιων Χ, ΧΙ, 18, 299 44) ςς, ς8, 
59, 73») 84, ὃς, τού, τοβ, 121) 128, 134. (οπρ]. Α]ά. Ατηι. σ᾿. Ασῃγ. ἘΔ. παῦεῖ ἴῃ οβαγδέξ, τηΐποτε Αἰεκ. καὶ καὶ προσέϑηκαν] καὶ ἐκέτι Ὡροσίϑηκαν Ατίη, 1. Ατηι. Εά. αεογρ. τοροσέϑηχα»] προσεϑηκε 
Ἦο ΧΙ, τροσεϑεντο τς, 18, 10, 29, 30, 44, φά, ς ς, 64, 71, 7ς; 76, 84, τού, ε18, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. προσεσενῖο ετὶ 195 1οβ. (οΠ)Ρ], 
τοροεϑ 7 ετι ξ8. κεφαλὴν αὐτῶν] αὶ αὐΐων 121. κεφαλὰς ἑαυτῶν 
Ατγπι. τ. Ατπὶ. ΕἘά, κεφαλὴν ἑαυτῶν δίαν. καὶ ἡσύχασεν] καὶ ἦν 
ἡσύχῃ (ἢς) Θεοῖς. καὶ ἣν ἐν ἡσυχίᾳ 8αν. τεσσαρακούα ἔτη] Το 44. Αἴεχ. Ἄττῃ. τ. Ασπχ. Ἑά. 

ΧΧΙΧ, Καὶ ἐπορεύϑη--- Ἰωὰς} Χ. φὰπι ἑηϊετπγοά, τού, Ἧερο- δααλ] Ἱεροξοαλ (τό, ἴα {ξπηρετ.) 59. Αγῃ. σ. Ατῃ. Εα, Ἱεροδοαμ, 84. Ἰεροξκαλ. Θεοτρ. 'Εροξὰλ ϑίαν. Οἴτορ. ᾿Ιεροδαὰλ ϑιαν. Μοίᾳ. ἐχάϑισεν] καϊωκησεν Χ, ΧΙ, 185 18, 19, 29, 30, 44, «4, ξς, ὅς, γι, 
70» 8.4. (ππᾶγρ. 8.) τού, 1οϑ, ττ8, 121, 128,1 34. ΦοῃΡ]. ΑΙά. Αἰεχε 

κατωχίσεν ᾽ς. ἦν οἴκῳ] εν τῶ οἰχω Χ, 1ς; τό, 18, 29, 44. ζ4, ς7, 
64, 715) 735) 76, 779) 84» ὃς» τού, 118, 121, 128,134 209, 236, 437. 
Οοπῖρὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. Οδῖ. Νῖς. αὐτ} αὐτῷ Ατηι. 1: Απῃ, Ἐά. 
Οεογρ. δ[αν. 
ΧΧΧ, Καὶ τῷ Γεδεὼν] Τῷ δὲ Γεδεὼν ΘΟ εογς. 8[.ν. Οἷἶσοσυ Καὶ 

τ Γ εἐδεὼν--- μηρῶν] σαν δὲ τω Γεδεων εδδομηκονῆα υἱοι ἐξεληλυϑότες ἐπ 
τῶν μῆρων ξ4) 50, 118. ἔς, πἰῇ οἱ ἐξελυλιϑαῖες ΡΙῸ ἐξεληλυϑότες, 7ζ. 
ἤσαν] κα τό, 63., υἱοὶ ἑδδομήκοντα ] Ἔτ. τό, 18, ςξ, 57, 64, 77, ὃς, 
108, 131) 1445) 216, 237. (πρὶ. ΑΙεχ. δι. Νίς. Ασχα. Ἄχ, Ἐκ, 
δῖαν. δ υιοι 230. υἱοὶ ἑδδϑομήκονα ἐκπορενόμενοι] εδδομηκοντα νιοῖ 
ἐχπεπορευμένοι 11. 0. υἱοι ἐξελεληϑοτες 148. ἐκπορευόμενοι] κα τού, 
οἱ ἐκπορευόμενοι ἦσαν Οεοτῇ. ἐκπορενόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτῷ} , 44. 
ἔκ μηρῶν] εἰ τῶν μηρών ςξς,) τοῦ, 134, “36. τολλαὶ ἧσαν] ΤΙ. 
δίαν. Μοίᾳ: 

ΧΧΧΙ. τάλλακὴ] ἢ ταλλακη ΧΙ, τς, 
56, ς8, 63, 71) )ς, 76, τού, τοϑ, 121) 128, 131, 134) 144. Οὐουνρὶ. 
ΑΙά, ΑΙεχ. (δῖ, ΝΙς, ἡ πάλακη 18. ἤν ἡ 1 5) 18,29, 30, 44, 
54) 58) κύ, «8, 63, 64, γς, τού, τοϑ, 18, 121, 134. ΑἸΙά. ΑΙοχ. 
α οπρ!. ἦν ἐν Συχὲμ] ἣ ἐν Σιχὶμ Αἴπι. τ. Απη. Εά, ἦν ἐν Σμ- 
κὶμ Θεοῦ. ἣ ἐν Σιχὲμ 8|δν, Οἴἶτορ. ἣ ἐν Σικὶμ ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Συχὲμ] Σικιμοις Χ, ΧΙ, ᾿ς» 18, 29, 30, 44) κ4) ςς,) 64, 71, γό, 84, 
1ού, 1οϑ, 118, 1219 128, 134. ΑΙά, ΑἸεχ. Σιχημοις ςβ, ὃς. Οοπρῖ. 
καὶ ἔτεκεν) αὶ χαὶ Χ, ΧΙ, τς, 18,29, 30, 44» 545 ςς» τό, 58, 64. γ1, 
7559 76, 84) τού, τοβ, 118, 121, 128, 134. (οπρὶ. ΑἸά. ΑἸσχ, 
Απη., τ᾿ Αγπι. ἘΔ, Θεοτρ., τίν 623. καὶ ἕτεκεν αὐτῷ καί γ᾽ 
ἀὐτὴ] καὶ αὐτὴ ἔτεκεν αὐτῷ 8[αν; αὐτῷ καί γε] ἀντω δαι (ουτᾳ 
ἱπιεγπιθαάϊα σαύιγα νοοὶβ ἀπ) 7 ς. καί γε] α γε ς8, 71. ΑΓηϊ. Σ-. 
Αγ. ΕΑ, καί γε αὐτὴ] , Οεοτρ. αὐτὴ] αὕτη τό, 21. καρ 
αὐτὴ 19. αὐτὴ (ἤς) 63. ἔϑηκε] ἐπεϑηχε ΧΙ, 15) 18, το, 29, 39, 
445 53γ545) 5, 57) 58,63, 645 715 γ6, 82, 84. τού, τοβ, 1 18, 121, 128, 
134. 1447 200, 236, 437. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ἔπεϑικε )ξ. 
ᾳπεϑηκε ὃς. ἐπωνόμασε ϑ8ϊῖαν. ἔϑηχε τὸ ὄνομα] ἐπονομασεν αὐον 
16. επωνομασεν αὖον ς5, 131, επονομᾶσεν 77. τὸ ὄνομα] 
Ἔ αὐἷε 11, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 44, 53» ς4, ςς, ςό, 87. 58, 63, 64, 71) 757 76, 82, 84, ὃς, τού, τοβ, τ18, 121, 124) 144, 200, 236. 
Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ, (αι. Νίς, ὥδουρ. -Ἑ αὐτῷ Απη. 1. Αγ. Ἑά, 
ϑίαν. 

ΧΧΣΤΙ. ἐν πόλει αὐτα ] ἐν πολειαγαϑῃ (ἢ) Χ, εν πολιᾷ αγαϑ, 
ΧΙ, τς, αϑ, το, 44, ς4, ςς) ςό, ςο, 63, 64, ᾽ς, γό, 84, τού, 1τοϑ, 118, 121,) τ28, 134. (Πηρ]. ΑΙά. εν πολϑι ἀγαϑη 40, 30, ς8. εν πολείος αγαϑ (οὈέουχε 71.) ΑἸεχ. (ἴογς. δῖαν. ἐν ἀγαϑῇ τοολειᾷ Αἴτη. 1. 
ἈΑτη. Ἑά. ἐν τῷ τάφῳ] λτῳ Χ, ΧΙ, 44. Απῃῇ. σ. πη. Ἑά. τάφῳ] μνηματι 4, ζ9,)7.ς. Ἰωὰς 45], τοῦ. τῇ πατρὸς αὖ- 
18} τὸ πατρὸς αὐτῷ Ατη. 1. Ἀπη. Εά, Οεογσ. ϑἴαδν. Μοίᾳ.ε ἐ» Ἔφραϑὰ] ἐνεφραϑὰ (Πς} 1 31. ἐν ̓ Εφρὰ Οοτηρ!. ἐν ̓ Επρὰ Αγ. τ. Ατπι, Ἐὰά, ἐν ̓ Ἐπραὰς Οεοτρ. ἐν Βεϑραϑὰ ϑίαν. Οἴτορ. Ἐφ- ρα 8} ̓ Εφρὼ ἴῃ ομγαξι, πγίποτε ΑἸδχ. ᾿ΑδῚ Ἐσδρί] τὰ Εξζοι Χ. τατρος αντα Ἐξζρι ΧΙ. Αδιεῥρει 1δηρ84γ) 82. προς Αξμσδρι τό, ζῶν 77» 131, 144,).436,237.. Λδιεζρν 18, 128, ῥγαπηῖῖ. προς 19, 200. ὥατρος τῷ Ἐσζρι 20, ςς, τωι. ΑἸά. τῦρος Αμιεσδρι 44. τσατρος Αδιεσδρι 53. τῦρ (οὐ) ὁ ἔργα [1π.}) Αξιεσδρι 57. τῷ Ἐξρες (πιατρ. Δέξιεσρει) ς8. Αδιεζερ ς9. Αδιεσρει 64. ἴσατρος τῇ ἔσρι γι. Αδι- ἐζρη 75. πατρος τα Αξιεζρι γό, 8,, τοῦ, 134. παᾶτρος Αδιεζρι τοβ, ῬταΓηϊ, τρατρος τι. πατρὸς Ἐφρί Οοιηρὶ. ἱπατρὸς} ᾿Αδιεζρεί ΑἸἰεχ, πρὸς ᾿Αδιεζϑρί (δε, Νῖς, πατρὸς Ἔσρί Ατη. τ. Αγηι. Εά, τατρὸς ᾿Ἔζδρί Οεοτρ. αν. Οἶτον. τατρὺς Ἔ ζρί ϑ8ῖαν. Μοζ- Ἐσδρί] Ἐσρι 30. 

ΧΧΧΙΠΙ. Καὶ ἐγενήθη ὠς] και ἐγένετο χαϑὼς 11, τό, ς3, 7} ἐγενήθη] ἐγένετο 44, 54» 50, ξ7,) (9, 63, 7ς, 82, 8ς, 118, 131) 144» 2306, 23). (αἴ. Νὶςς ὠς] καΐως ὃς, 111, 144,)..36, 237. (φῖ, Νὶς, 

16, 29, 30, 44) 54) ξς» 

28. 

20. 30. 

81. 

32. 

38: 



ΚΡΙΤ,ΤᾺΑ ΤΠ. 
ΚΕΦ. νἼΙ]. 

΄ “ὃ ρ ἰων ἴω ᾿ 

σὰν ὀπίσω τῶν Βααλὶμ, χαὶ ἔϑηχαν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήκχην τῷ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς Θεόν. 
Καὶ οὐχ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Κυρίου τ Θεξβ τῇ ῥυσαμένε αὐτὲς ἐκ χειρὸς πτάντων τῶν 
ϑλιξόντων αὐτὰς χυχλόϑεν. 

3 3 » ἰδ » 

Καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τῇ οἴχου Ἱεροβάαλ, αὐτός ἐςε ΓῈ- 
. . ΄ ν 23  ,͵ΔΣ. Ζ ν 9 ΄ 

δεῶν, χατὰ “ἄντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε μετὰ ᾿Ισραῆλ. 

ΚΑῚ ἐπορεύϑη ᾿Αξιμέλεχ υἱὸς Ἱεροξάαχ εἰς Συχὲμ πρὸς ἀδελφὰς μητρὸς αὐτῶ" χαὶ ἐλάλησε 
πρὸς αὐτὲς χαὶ πρὸς σάσαν συγγένειαν οἴχε πατρὸς μητρὸς αὐτῇ, λέγων, Λαλήσατε δὴ ἐν τοῖς 
ι-ΙΝ 4 ἰϑι, 2 γ- ᾿ ΪᾺ Ν ) ἈΝ, ς ». ἰδ ε ;᾿Ὁ" ε ᾽’ 3» φ 

ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρὼν Συχὲμ, Τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν χυριεῦσαι ὑμῶν ἑξδομήκοντα ἄνδρας πάντας 

υἱὸς Ἱεροξάαλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα; χαὶ μνήσϑητε ὅτι ὀςᾶν ὑμῶν χαὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι. 
" 2. 2 Ν 5. Ὁ ε » Ν »" Ν 2. Ὁ») ΝΝ ΣΝ ΄ ΝΗ 3 ΝΕ . 

Καὶ ἐλάλησαν πτερὶ αὐτὰ οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὸς αὐτῇ ἐν τοῖς ὠσὶ “πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ 

καὶ ἐπέγρεψψαν] α καὶ Ατην. τ. Απηῃ. Εά. Οεοτρ. 8ϊδν. Οἶτορ. ἐπέ- 
φρεψαν) ἀπερραφῆσαν Χ,, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 44» 53» 54» 55» 56» 
ξς7.) 18, 63, 64, 719) 73» γ6, 77. 82, 84, (Βς, πιαγζ. υὲ ΕΑ.) τού, τοϑ, 
118, 121) 1285) 131) 1345 1445) 200, 236, 237. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(αι. Νὶς. απεκαϊεγραφησαν 30. αυερῇ (πὶ Αὐρ. καὶ ἐξεπόρ- 
γευσαν) κα ςξ. ὀπίσω] εἰς τὰ οπισω 44) γ6, τού, 124. τῶν 
Βααλὶμ)]} τω (οοττ. των) Βαάλειμ 16. τω Βαάλειμ ς9. ἷκ τῶν 76. 

Βααλίμ] Βααλειμ 11, ς ς,) 647 131. ΑἸά, ΑἸεκ. ὅδε. Νίς. ἔϑηκαν)} 
ἐϑέντο Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 295) 30), 445 54) τς, 64, 71, 76, 82. 84, 
(πηαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. εϑετο 
"ς. ἔϑηκαν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήκην] ἔϑηκαν διαϑηκὴν ἑαυτοῖς 
μετὰ τὰ Βαὰλ Βερὶ 9 Απῃ. 1. Αγηι. ἙἘά. ἑαυτοῖς} αὐτοῖς 18, 10, 
299 445 84) 5) 735. 82) 121) 128. ΑἸεχ, αὐτοις γ6. Οογηρὶ. Αἰά. 

ταῖς κεφαλαῖς ἑαυτῶν (Ϊ. ε. ἑαυτοῖς) ΟΘεοτρ. ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ] 

αὐτοις τὸν Βααλ Βερειϑ τς, 64. ἐΤηῇ βόὲ Βααίῤενὰ Αὐρ. τῷ 

Βάαλ] τον Βααλξεερ ΠΙ. τὸν Βααλ Μεριϑ' 18. τὸν Βεελφεγωρ 44, 
6, 84.) τού, 134. τὸν Βααλ ς4,) 82. Βααλξερειϑ ς8. τὸν Βααλειμ, 
7ς. τὸν Βααλξερειϑ ὃς. ἔς, οὐπ) Βααλξερειϑ π οδμαγαέξ. πλίπογε, 
ΑΙεχ. τὸ Βααλξεερ 108. τον Βααλιμ τ28. τὸ Βαὰλ Βερί Οοπιρὶ. 
πὸν Βαὰλ Οεοτρ. τὸν Βαὰλ Βερὶϑ' 5ῖαν. Οἶτορ. μετὰ τῷ Βααλ- 

ξερὶϑ᾽ δίαν. Μοίᾳ. Βάαλ] Βααλξερειϑ' ΧΙ. ΑΙ4ά, Βααλδεερ το. 
Βααλ Βαιρειϑ ςς. Βααλᾷεριϑ 71. διαϑήκην} εἰς διαϑηκην ιξ, 
18, 105, 445) 54, ς8, 64. γό, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. (πρὶ. ΑἸοχ. 

Οεοτς. ϑιαν. Οὗτος. Βερειν δια ϑηχκην 29, 121. δήάϊτιγ ᾿υρτγὰ εἰς 80 
8]. τὰ. 55. εἰς διαϑδικην 75. Βερεὰ εἰς διαϑηκην 118. “ομξανπσπίμ 
ἌΑυς. ΤΣ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς Θεόν] ἵνα αὐτοῖς ἤ Θεός ϑιἰαν. 

αὐτοῖς αὐτὸν] ΤῊ. ς4, 59, 82, 118, 121. ΑἸά, (ὐεοτρ. κα αὐτὸν ςξ. 
αὐτοῖς αὐτὸν εἰς] αὐΐων αὐτοῖς (οὐ εἰς ἔργα [ἴη.} 7 ς. 
᾿ ΧΧΧΊΝ. Καὶ ἐκ] δκ 19. οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ] α 44, 118. κα οἱ 
᾿ς. Κυρίς} α ξ, ζδ. τὸ ΘῈΣ] Ἔ αὐΐων Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 

30, 44) 52) 43») 54. 587 τύ, ς7,), ς8, 63, 64, 717) 745 76, 77, (πιάΓρ. 8]. 
]. ὃς.) τού, τοϑ, εἰϑ, 1219) 128, 131) 134) 200, 236, 237. ΟΟΠΡΪ. 

ΑΙ4. Αἴεχ. σαι. Νίς. σεογρ.0 -Ἐ μων 82. -Ἐ αὐτῶν Ατην. τ. Αὐτῃ, 
Ἑάὰ. 81δν. τὰ ῥυσαμένε] ὃ ὃς ἐῤῥύσατο Ατπι. ι. Απῃ. Εά, Οεογρ. 

ἐχ χειρὸς---αὐτὲς 4} ἐκ πάντων ἐχθρῶν αὐτῶν ΑΥ̓πι. τ. Ατη;. Ἐά. 

ϑλιδόντων} ἐχίϑρων 30, ὃς. κακὼν ς9. ϑλιξόντων αὐτὲς ἐχϑρων 

αὐτῶν Χ, ΧΙ], τς, 18, 29) 449 ζ2, ς45 ςς, (ς6, επγχεηάκι.) 64, 71, γό6, 
82, 84, τού, 1οϑ, 118, 121) 128, 134. (οπρὶ. Αἰά, Αἰεχ. δῖαν. 
ἐχϑρων αὐτῇ 19, 75. κυκλόθεν) κυκλωθὲν το. 

ΧΧΧΥ. ἐποίησαν] ἐποιησεν τό, ς 7) 777} 236, 237. ἔλεος} ελεὸν 

44. ελεὸν 8δε γ6, 134. -Ἐ δδὲ 84) 158. ελαιον βδὲ τοῦ. ἔλεος 
-Ἰεροδααλ] δὲ μέϊα τῇ οἰχδ Ἱεροδααλ ἔλεον, καῖα πασαν τὴν ἀγα- 

ϑωσυνην» ἦν ἐποιησὲ Γεδεων μετα Ἰσραὴλ ς4. ἢς, ἱΠ αδὲν ῥγὸ αδὲ, εἰ 
Ἱεροξοαλ ὑχο Ιεροδααλ, ς9. ἔς, πἰ ἀγαϑοσυνὴν ρτῸ αγαϑωσυνην, )ς. 

δὲ μετὰ του οἰκα Ἱεροδααλ ελεον, και σᾶσαν τὴν ̓ αγαϑόσυνην ἡ ἣν ἔποι- 
σε Γιδεων μέϊα Ισραηλ 82. μετὰ τῷ οἶκε) ἐπὶ τὸν οἶκον Οογρ. 
Ἱεροξάαλ] α 44. Ἰεροδοῶλ Ατπι. σ᾿. Ἄπη. Εά, Ἰεροδεαλ ΟΘεογς. 
Ἰφοὰλ ϑ8ιαν. Οἴἶγορ. αὐτός ἐςι Γεδεὼν] α Χ. κ αντος ἐξι 10, 44, 
1οϑ. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὃς ὅτος αὐτός ἐςι Γεδεὼν (εἰξ ὃς ρτο ὅτι) Απη. τ, 

Αται. ἙΕά. κατὰ] και καΐα ι8β3..1 στάντα τὰ ἀγαϑὰ] πασὰν τὴν 
ἀγαϑοσυνην ὃς. πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ] πασαν τὴν ἀγαϑωσυνὴν ἦν Χ, 
29, 44) 71), 76, 1215) 134. ΑΙά. ΑΙεχ. πασὰν ἀαγαϑοσυνὴν ἥν ΧΙ, 
πασῶν τὴν δικαιοσυνὴν ἡν τς, 64, 128. ὥασαν δικαιοσυνὴν ἡν 18. 
πασᾶν τὴν αἀγαϑόοσυνὴν ἦν 10, 20, 55) 84. τού, 1τοϑ, 118. ΘΟ. " 

ϑίδλν. μετὰ Ἰσραὴλ] ἐν Ισραηλ 44. Ργαιηῖῖς. Γεδεων γ6, τού, 134. 

1. υἱὸς} ο νιος Χ, ΧΙ, ςΒ,. τοϑ. Οοιηρὶ. 
(ς9. ἢς ροῖεα.) Απη. Ἐάὰ. 
“Ζεροδοῶμ ϑδῖλν. Οἶτορ. 

᾿ἹΠπροξααλ] Ιεροξοαλ 
᾿Περοδοαλᾶμ Αγηι. 1. Ἰερεδωὰλ Οεογς. 
Συχὲμ] Σικιμα ΧΙ, 15. 18, 20) 30, ς ς» 

84) Ατἴπι. τ. Ασπι. Ἐά. ϑϊαν. 

ς8, 64, γ1, γύ, 82, 84) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 124. ΑἸά. ΑἸεκχ. 
Σικημα (45 73. (πρὶ. Σιχὶμ (ἔς ἰηα) Ατπ). τ. Ασπι. Ἐὰ, Συχὲμ 
8ι4ν. Οὗτοςρ. τυρὸς ἀδελφὰς] τρος δες αδελφες Χ, ΧΙ, τς, 18. 10, 
20, 30, 54) ςξ, ς8, 64, 715 73, 76, 82, 84; (πιαγρ. 8ς.) τοό, τοϑ, τ18, 
121) 128, 134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. μητρὸς 1} τῆς μητρος τς, 
18, 29, 30, ς4) ς8, 719 755) 76, 82; (πιαγρ. ὃς. ) τού, τοϑ, 118, 121, 
134. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. λα ςς. - μητρὸς αὐτῷ 15] τῆς μῆτρος 
δἀάϊτο αὐτὰ εχ οοττεΐξ. πηᾶγρ. Γι ἔρμο -ς 64. μητρὸς αὐτῷ (ῆς ἴη- 

καὶ ἐλάλησε] καὶ εἰπεν 58. ϑίαν, 
Οἴἶτοσ. καὶ ἐλάλησε---συγγένειαν) χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν καὶ 
μετὰ πάσης συγ[ενείας Ατπι. 1. Ἄπῃ. Ἐά. 
πάσῃ συγ[ενείᾳ Οεοτρ. 

καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς καὶ 

καὶ ἐλάλησε τρὸς αὐτὰς] α Πῖς 20. 

συγγίνειαν]) τὴν συγίενειαν Χ, ΧΙ, 50, 30, 54, ξς, 71, 755 76, 84, 
τού, 1ο8, 118, 1345 209. ΟΟπΊρΙ.ΝΑ]ά4. Αἰεκ. Οἱ. Νῖο. τὴν συγ- 

γενειαν αὐτῇ 1ς 9 18, 64) 128. τῆν ευγένείαν 82. - αὐτὰ πλᾶγρ. 8ς. 

φυλὴν αν. Οἷἶτον. οἴκα] τὰ οἶκε ΧΙ, 29, 30, ς4) ς8, 71) 78) 82, 
1οϑ, 118. (πρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. καὶ τὸἼἢ οἰκξ τς, 18, 64. οἰχου 

πατρὸς μητρὸς} τῆς μῆτρος ςς. χᾶϊ ΤῈ ΟΙΧΕ τῆς 128. τσατρὸς] τα 
“ατρος Ἃ, ΧΙ, 209. Αἰά. κα τς, 18, 19, ς5, ς4γ τό, ς7, 58, ς9, 63, 
4. 74. γ6, 77. 82, 84, τοῦ, 1οϑ, 118, 121) 131) 134) 1445) 200, 216, 

437: ΟΟΠΊΡ]. (αἱ. ΝΊς. Βαδεῖ ἴῃ σμιαγιξς, πιΐποτε ΑἸεχ. μητρὸς 29} 
τῆς (Λητρος ΧΙ, τς, 18, 29, 54) 58, 64, γ1) γ3, 76, 82. 84) τοό, τοβ, 

118» 121) 134. ΟΟἸρΙ. ΑἸά. Αἰεχ. κα τό, ὅς. καὶ μῆτρος ς3. 
λέγων] και ελώλησε προς αὐτῆς λεγὼν 30. καὶ λέγει Ατιη. 1. ᾿ΑΥ,Ώ,, 
ἙΔ4. Οσεοτρ. 

11. Λαλήσατε! λαλησαται γᾳ.. Λαλήσατε δὴ] α δὴ Αγ]. τ“. 
Ατπι. Ἑά. Οδογρ. 81αν. Μοίᾳ. λαλήσατε ἰδὲ δῖαν. Οἶτορ. ἔν 
τοῖς ὠσὶ] κα τοῖς (ρηπιο ; μαθεξ τῆι τες. 18.) 64) 7ζ) 82, 1τοϑ, 128. 
Οοπιρῖ. Αἰεχ. πάντων] αὶ ζ4, ς8, τ9, 73, 76, 82, 845 τού, 
114. διδεῖ ἴῃ οδλγαέξ. πλοῦς Αἴεχ. 

χ8, 29, (2ο, ἥς ροῖξεΔ.) ςς, ς8, 64) γ1, ὃς, 1οϑ, 121) 128. ΑἸά. 
ΑΙεχ. Σικιμων, λεγοῦες ς4,) ς9, 82, τού, 118, 134. Σικήμων 
λέγοντες 7ς. α 76. τῶν Σικιμων λέγοντες 84. Σικημὼν Οὐομηρὶ. 

Σικὶμ 8ϊαν. Οἴτορ. Τί τὸ ἀγαϑὸν ὑμῖν} 2 βελτιον ὑμῖν Χ. 
ϑίαν. Μοία. ποιὸν βελτιον ὑμῖν ΧΙ, 1ς) 18, 19, 29, 30, ςζ, ς8, 
71) 76, 84, τοό, 1τοϑ, 118, 121, 134. (οΙΏρΡ]. ΔΙά. ᾽ν. Οὔτγορ. 

τσοιον βελτιον ς4, 75) 82. οιον ὑμῖν βελτιον 64. ποῖον βελτιον ἡμιν 
128. τοῖον βέλτιόν ἐςιν ὑμῖν (ουπιὶ ὑμῖν ἴῃ οδαγαᾶς. πιΐπογε) ΑἸεχ. 
τί βέλτιον ἢ ὑμῖν Αττη. τ. Αγ. Ἑά, τί βέλτιόν ἐξιν ὑμῖν Οεογρ. 
ὑμ!»} αὶ 19. χυριεῦσαι!} τὸ ἀρχειν Χ, ΧΙ, τς, 18, 10). 29) 54. ςς» 
64, 71, 73, 76, 84, τού, τοβ, 118, 121) 134. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
8ϊαν. Οἴἶγορ. αρχειν 30, 128. Ατηϊ. :. ἄτῃ. Ἑά. κυριεύειν ξ6, ς8, 
65. τὸ ἄρχην (Πς) 82. ἵνα  χυριεύσωσιν Θεοῦ. τὸ κυριεῦσαι ϑίαν. 

Μοίᾳ. ὑμῶν] ν 76. ἄνδρας πάντας υἱὸς] ἄνδρες πάντες υἱοὶ 
Οδογρ. πάντας υἱὲς---ἄνδρα ἕνα] ἢ ἕνα 118. υἱδς} τες υἱες 50. 

υς,) γ6, 82, τού, 1344 ἹἹεροδάαλ] ἸΙεροδοᾶλ Ατῃ). 1. Ατπι. Εὰ. 
Θεοτρ.. Ἰεροδαᾶμ (αν. Οἴτορ. Ἢ] εἶ )ς. ἢ κυριεύειν---ἕνα 
ἢ ἵνα κυριεύσῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνὴρ εἷς Θεοῖς. ᾿Χυριεύει» κυριευσαι τό, 
53» 579 77, 8. 236, 437. (αἴ. Νίς. ἀρχεῖν δῖαν. ἄνδρα ἵνα] 
ενα ανδρα ς 59 59. ᾿ μνήσϑητε) επηεπάδλι μνησϑήσοναι ς6. μνησϑη- 
ται )ς. ὁρᾶν ὑμῶν καὶ] α γ6, 84» 134. ὀξῶν ὑμῶν καὶ σὰρξ 
ὑμῶν εἰμι} σαρξ ὑμῶν καὶ οςἂν ὑμῶν εἰμι εγὼ ΧΙ, ς4,» 75, 82, 121. 
σαρξ ὑμῶν εἶμι ΕὙω 49, τού. σαρξ ὑμῶν εἰμι ἐγὼ καὶ ογὲν ὑμῶν 18. 
σάρξύ ὑμῶν» καὶ ὀςὰν ὑμῶν ἐγώ εἶμι ΑἸεχ. ὀςᾶν ὑμῶν εἰμὶ ἐγὼ καὶ σὼρξ΄. 
σαρκὸς ὑμῶν εοτᾷ. εἰμι} -Ἐ ἐγὼ Χ, τς, 18, 20, 30, (3, ς8, 64. 
γι, 76, 84) 1τοϑ, 128, 134. Οομηρὶ. ΑἸά4. Απῃ. :. δίδν. εγὼ εἰμι ςς. 

Αγ. Εα. 

ΠΙ. σερὶ αὖτ] ΕΣ 18, 64, 148. Δ "ῖς 19. περὶ αὐτα-- 
μητρὸς αὐτὰ] οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὸς αὐτῇ περὶ αὐτῷ 5ῖλν. αὶ 

Συχὲμ} Σικιμὼν ΧΙὺ6 τς, 



ΚΡΙ 

δκ Ἂν, 9 ᾿ ἐγ τοί Ἵ Ἢ Ἵ τῶν. Καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεὼν εἰς ἡσεριϑεμάτων ἃ ἣν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν χαμήλων αὐτῶν . 

ΤΑΊ. 
ΚΕΦ, γγ1 

᾿Εφὼδ, 27. 
βϑ ΕῚ 7 ἰϑὲ ϑ . 3 7 39 κρ»᾽. 39 “πὰ “ ὶ ἕ τὸ ἐν ππύλει αὐτῷ ἐν Ἔφραϑά' χαὶ ἐξεπόρνευσε πτᾶς ᾿Ισραὴλ ὀπίσω αὐτῇ ἐχεῖ- χαὶ΄ χαὶ ἔςησεν αὐτὸ πρῖνος ἱ ;: δὰ ἐν Ἴ ΚΕΝ ἐγένετο τῷ Γεδεῶν χαὶ τῷ οἴχῳ αὐτῇ εἰς σχῶλον. Καὶ συνεςάλη Μαδιὰμ ἐνώπιον υἱῶν σραῆλ, 

᾿ ὶ ρ 7 ε ρ ΄ ΕΝ 2. ἐ “Ζ ᾿ χαὶ οὐ πτροσέϑηχαν ἄραι χεφαλὴν αὐτῶγ" χαὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράχοντα ἔτη ἐν ἡμέραις ΓῈ- 
' ᾽ ν 3 Ν, 22“ 3 «4 2 "Ὁ ς φ Ν - δεών. Καὶ ἐπορεύϑη Ἱεροξάαλ υἱὸς ᾿Ιωὰς, χαὶ ἐχάϑισεν ἐν οἴχῳ αὐτᾶ. Καὶ τῷ ΓῪεδεῶν ἦσαν 

ὶ ἐξδομή : Ἵ : ων αὐτῷ, ὅ χες πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ, Καὶ παλλαχὴ 
υἱοὶ ἐδδομήκοντα ἐχπορευόμενοι ἐχ μηρῶν αὐτῷ, ὅτι γυναῖκες ἦ ω. 

Ν » Ν νᾳ» Ἂν 3 ΄ ,.»».ω αὐτὰ ἦν ἐν Συχὲμ, χαὶ ἔτεχεν αὐτῷ χαΐ γε αὐτὴ υἱὸν, χαὶ ἔϑηχε τὸ ογομα Αξιμέλεχ. Καὶ ἀπέ- 
» 9 .Ὁ ’ ϑ φ ’ ϑανε Γεδεὼν υἱὸς Ἰωὰς ἐν πόλει αὐτῇ, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ 

ΠῚ Ἧ " 2 ᾽ Καὶ ἐγενήϑη ὡς ἀπέϑανε Γεδεῶν, χαὶ ἐπέςρεψαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐξεπύρνευ- 
᾿Αξὶ Ἐσϑδοί, 

ἐγένετο τοῖς Οτοτρ. ἃ ἐπὶ αν. Μοίᾳ. ἐπὶ βασιλεῦσι] ἐπι τοις 
βασιλευσι τό, 30, ς3, ς7, 63,).)7.) 1317) 236. (αι. ΝΙς. ἐπὶ τὲς βασιλ. 
200. καὶ ἐκτὸς] , και 53) 71. δἷδν. Οἰἶτορ. χαὶ ἐκτὸς --τρα- 
χήλοις] πλὴν τῶν χλοιων τῶν εν τοῖς τραχήλοις Χ. χαὶι ὥλην τῶν 
Ἀλοιὼν τῶν χρύσων ἐν τοις τραχήλοις [28. 2γαίεῦ 1οΥψαε,) φμαδ ἐΥαπΣ 
ἧπ εεγυϊοϊφμς Αυσ. ἐχτὸς τῶν περιδεμιάτων} πλὴν τῶν κλθιων 20, 71. 
(πιᾶγρ. 8,ς.) ἐκτὸς τῶν περιϑεμάτων ἃ ἦν ἐν] τῶν κλοιων εν ξζ. 
“πειϑεμάτω»] ἐπιϑεμαΐων 82. -Ἐ χρυσῶν Αττη. τ. Ατη,. Ἐά. Οδογρ. δίαν. περιϑεμαάτων---τραγχήλοις] κλοιων τῶν χρυσὼν τῶν εν τοις 
τραχήλοις 44) 76, τού, 118, 124. ἧς, ἤπε (δομπάο τῶν, 84. ἃ 
Ὧν] α ἦν διν. ἃῈν ἐν τοῖς] τῶν ἐν τοῖς Χ. των ἐπι τοῖς 71. τοῖς τραχήλοις ἈπῊ. τ. Αγῃ). Εά, τῶν καμήλων] καμίιλοις )ς. αὖ. τῶν] α 7ς. ππππὺὔἷ- 

ΧΧΨΝΊΙ. αὐτὸ 15] αὐῇῳ τᾷ, τοθ, 31) 144. ΟὐΟπ)Ρ]. δυτῷ 44. αὐτὰ ζά, 57) 58, ξ0, )ς, 118, τ28, ΤἭδροδοτοῖ. ᾳ. 17. ἴπ 7υά. ἀπ᾽ αὐτῶν Οεοτρ. 8ιαν. Μοίᾳ. ἐξ αὐτῶν 81αν. Οἴτορ. εἰς ᾿Ἐφωδ] ἐφεδ τοϑ. ἐπ Ἐρἠμά Αὐρ. εἰς ἐπὲὰδ Ατπι. 1. Αγ. Ἐά. ἔνδυμα (ςολὴν ἱερατικὴν) Θἰδος, ὡς ςολὴν ἱερατικὴν δῖαν. Οἴτορ. ἐφὼδ ((ι- Ῥέγ νοσᾶθυϊο ἐφὲδ' εξ ἥρπιυη), εἰ ἴῃ ΤΩΆΓρΊΩ : Ογῶθοα ἐπώμις. 8]ανίος «Πιρενἠμπιεν αἷς.) δῖαν. ΝΙοίᾳ, Ἐφωδ] ἐφωϑ 11, 6 3. 82. εφεδ Χ, 
ΧΙ, ας) τό, 18, 29, 30, 54, κό, ς, (8, 64, γι, 755 76, ὃς, τοό, 118, 121, 1321, 134, 1447 200, 237. Οοπρὶ. ΑἸά4, ΑΙοχ. (αι. Νίο. ΤΉρο- ἀογεί. ἰος. οἶς. φαᾳδ 53. ἐφα9 84. καὶ ἔγησεν--- Ἐφραϑα] εἰ: βα4- ἡμὴ ἐδίναἰ πὶ εἰυίίαιε βία ἵπ Εράνα Αυρ. αὐτὸ 25} αὐΐον 44. αὶ ς8. ἄντα το. αὐτω γς. ἐν πόλει] ἐν τὴ σσολει Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 44, 0 ξῖ,) ς8, ζ0. 64; 71, 759 76, 84, τοό, τοϑ, 121, 128, 134. Οοη)ρὶ. ΑΙά4. ὙΓΒεοάοτες, ἰος. οἷ. αὐτῷ} αὐτῷ Απηΐ τ. ἄστη. Ἐ4. Θεοτς. δῖαν. ἐν Ἐφραϑα] , εν 1]. 81αν. Οἰἶγοσ. ἐν Εφραιμ 111, 19, τοϑ. ἐπι Ἐφραϑα τό, ς7, 77, ὃς, 131, 236,237. Ολῖ. Νίς, εἰς εφεδ, εν Ἐφραϑὰ 7ς. Ἑυφραϑα 82. επι Φραϑα 144. ἐν Ἔφρα Οοπιρὶ, ΑἸεχκ. ἐν Ἐπρὰ Απῃ. τ. Απη. Ἐά, ἐν ᾿Επραὰς Οεοτρ, καὶ ἐξ- ἐπόρνευς ε] ἐξεπόρνευσε γὰρ “ΤὨεοδοτεῖ. ἰος. οἰἶϊ. τᾶς}, 44, γό, τού, 134. αὐτα ἐκεῖ] αὐὔων εκει ἀξ; καὶ ἐγένετο---εἰς σκῶλον] εἰ  αξζενι ἐπ Οεάροη εἰ αογααὶ ἐπ: ἐπ παπάαίωηι. Δαρ. τῷ Γεδεὼν] λΤῶ 74) 1ο6. καὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ] καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ 8[αν, Οἴἶτορ. καὶ τοαντὶ αὐτῷ τῷ οἴκῳ ϑῖαν. Μοῷ. εἰς], 9. εἰς σχῶλο»] εἰσχάνδαλον (ῇς) 7 5. σκῶλον] σχανδαλον ΧΙ, 15) 18) 10, 

39» 30, 44) ξ4, ςξς, ς8, ξο, 645 γι, γ6, 84, τοό, 1οϑ, 118, 121, 128, 134. ΟΟἸηρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. Ὑπεοοάοχγοεῖ, ἴος. ςἶζ. Αἴτι. 1, Ασῃ. Ἐά, (ϑεογρ. δῖαν. κωλον ς3) 82. 
ΧΧΝἹΠ. Καὶ συνεςάλη] καὶ ἐνετραπὴ Χ, Χ}, ᾿ς, 18, 10) 29, 30, 44) 54, ς 5) 58, 64, γι, γό, 84, τού, τοβ, 118, 121. ΟΟμρΡΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ασιῃ. κ᾿. Αση,. Ἑά4. 8᾽αν. καὶ ἐτραπὴ ζ9. χαὶ ενέτραπει ἢς. καὶ ἀνεγραπη 128, χαὶι ἐνεςραπὴ 134. Καὶ συνεςαλη--- Ἰσραὴλ] Ἡμείαίκε ΟἹ σείεη Ἰαήϊας εογανῃ 6 7, ἀεί. γι ρ. ἐνώπιον] ἀπὸ τπροσώπα ΑἸεκχ. υἱῶν} των νιων Χ, ΧΙ, 18, 29, 44) ςς, ς8, 59), 73, 84) ὃς; τού, τοϑ, 12ἴ, 128, 134. (ὐοπηρί. ΑἸά, Αἴπν. σ. ΑΠῚ ἘΔ. Βαῦεῖ ἴῃ Ἵμαγδέξ, πγΐπογε ΑἸδχ, καὶ καὶ προσέϑηκαν] καὶ ἐκέτι τοροσέϑηχαν Αττη. :. Αγῃ). Βὰ. Οδογρ. τοροσέϑηκαν] προσέϑηχε το ΧΙ. τρροσεϑεντο τς, τ8, 9,39, 30, 44) Κ4) ςς, 64, 71) )ς, γό, 84, τού, 18, 121) 128, 124. ΑἸά. ΑἸεχ, προσεϑενῖο ετι 19) τοϑ. Οὐπηρὶ, τορρεϑενΐο ετι 8, χεφαλὴν αὐτῶν], αὐων χ21. κεφαλὰς ἑαυτῶν ΑΥτλ. ϊ. Ἄτσηι. Εὰ. χεφαλὴν ἑχυτῶν δἷαν. καὶ ἡσύχασεν] καὶ ἣν ἡσύχη (ἢς) Θεοῖς. καὶ ἢν ἐν ἡσυχίᾳ ϑῖλν. τεσσαρακοῦα ἔτη] Ττ. 44. ΑΙεχ. Ἄττῃ. τ, ΑἼπῖ. Βα. 
ΧΧΙΧ. Καὶ ἐπορεύϑη---Ἰωὰ ] α Οὐπη ἰηξεττηθά, τοῦ, Ἵερο- δααλ] Ϊεροδοαλ (τ6, [4 {ξπηρετ.) ςο, Αγ, τ. Ασῃ. Ἐά. Ιεροξοαμ, ϑ4. ἱεροδεῶλ Οεοτρ. Εροξὰλ 8ϊ]αν. Οἴτορ. ᾿Ιεροδχὼλ 8ιΙαν. Μοᾷ. αὐ ά χαΐωχησεν Χ, ΧΙ, 18) 18, 10, 20, 30, 44, ξῷ, ςς, ὅ4, γι; 70, 8, (ππᾶγρ. 8.) τού, τοῦ, ττ8, 121, 128, 134. (ομυρΙ. ΑἸά. Αἰεχε 

Ιωὰς τῷ πατρὸς αὐτῇ ἐν Ἔφραϑα 

κατωχίσεν γζ. ἐν οἴκῳ] ἐν τω οἰχω Χ, τς; τό, 18, 29, 44. ζ4) ξ7, 
64, γ1) 73) 76, 77, 84) ὃς, 1ού, 118, 121, 128, 134). 200, 236, 437. 
Οοπιρὶ. ΑΙ4, ΑΙεχ. Οδζῖ. ΝΙς. αὐτῷ} αὐτῷ Ατιι. τ. Απη. Ἐά, 
Θεοῖς. δῖαν. 
ΧΧΧ, Καὶ τῷ Γιδεῶν] Τῷ δὲ Γεδεὼν Οοτς. δ[αν. Οἴἶσορ. Καὶ 

τῷ Γεδεὼν--- μηρῶν] ἡσαν δὲ τω Γεδεων εδδομηκονῖα υἱοι ἐξεληλυϑότες ἐπ τῶν μηρων ξ4, 59, 118, ἔς, πίῇ οι ἐξελυλιϑωῖες ργο ἐξεληλυϑότες, )ς. 
ἤσαν] κα τό, 63. ͵, υἱοὶ ἑδδομήκοντα ] Ὑτ. τό, 18, ς 5») 57, ὅ4, 77, ὃς, 
1οϑ, 131) 1445) 236, 237. (οπιρὶ. Αἰεχ. σι. Νίς. Ασα. τ. στη, Εχὶ, 
δαν. αυιοι 20. υἱοὶ ἑδδομήκονα ἐκπορευόμενοι] εδδομηκοντα υἱοι 
ἐχπεπορευμενοι 11. ὃ, υἱοι ἐξελελήϑοτες τ28. ἐκπορευόμενοι] α 1ο6. 
οἱ ἐκπορενόμενοι ἧσὰν Οεοτγῇ. ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτῷ} ,, 44. ἐκ μηρῶν} ἐλ τῶν μηρῶν ςς,) τοῦ, 134, 226.Ἡὀ πολλαὶ ἤσαν] Τι. ϑίαν. Μοίᾳ: | 

ΧΧΧΙ, παλλακὴ] ἢ ταλλακη ΧΙ, τς, τό, 20, 30, 44, 4) ςς, 56, «8, 63, γι, )ς, γό, τού, 108, 121, 128, 1321, 1347 144. ΟΟμὶ. ΑΙΔ. ΑΙεχ. (ὐαῖ. ΝΙς, ἡ σζαλακη 18. ἦν] ἡ τς, τ8, 20, 30, 44, 545) κ4) τό, ς8, 63, 64, 78» τού, 1τοβ, 118, 121, 134. ΑἸά. ΑΙΘχ. λα Οοπηρ. ἣν ἐν Συχὲμ] ἣ ἐν Σιχὶμ Ατπι. τ. Απῃ. Εά. ἥν ἐν Σι- κὶμ θοῦ. ἣ ἐν Σιχὲμ ϑίαν, Οἴτορ. ὃ ἐν Σικὶμ ϑίαν. Μοίᾳ. Συχὲμ] Σικιμοις Χ, ΧΙ, 15) 18, 20, 30, 44) 54) τς, ό4, γι, γ6, 84, 1ού, τοϑ, 118, 121. 128, 124. ΑἸά, ΑἸεχ. Σιχημοις ςβ, )ς. Οοπιρὶ. καὶ ἔτεκεν] α καὶ Χ, ΧΙ, χ 5) 18,20, 30, 44) 54) ςς, ςό, ςΒ, 64, 71, 759) 76, 84, 1ού, τοϑ, 118, 121) 128) 134. Οοηρὶ. ΑἸά. Αἴεχ, Αγτη. τς ΑΥπι. Ἐκ]. Θεοτρ.. ετικεν 63. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γϑ αὐτὴ] καὶ αὐτὴ ἔτεκεν αὐτῷ 5[αν. αὐτῷ καί γε] αὐτω «αι (οὐ γα Ἰπιεγηθάϊα σαίμγα νοοῖβ υπὶν15) 7 ς. καὶ 7ὲ] α γὲ ξ8, 71. Αγη. 1. ἍἌπη. ἘΔ, καί γε αὐτὴ], Θεοῦ. αὐτὴ] αὕτη 16, 131. καρ αὐτὴ ζ9. αὐτὴ (0) 63. ἔϑηκε] ἐπέϑηχε ΧΙ, 18) 18, 1, 29, 30, 44, .33ν)545 58) ς7,), ς8, 63, 64, γ1. γ6, 82, 84, τοῦ, 1τοϑ, 118, 121, 128, 1345 144, 200, 236, 237. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. ἐπεϑικεῦς. ᾳπεϑηχε 8ς, ἐπωνόμασε ϑ᾽!.ν. ἔϑηχε τὸ ὄνομα] ἐπονομᾶσεν αὐῇον 16. επωνομᾶσεν αὐἴον (5, 131, ἐπονομᾶσεν 77. τὸ ὄνομα] 
 αὖα 11, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29) 44) 53, 545 τς, ςό, ςγ, 58, 63, 64, 71, 75.) 76, 82, 84) 8ς, τοῦ, 108, 118, 121, 134, [44,) 200, 236. Οὐοπιρ!. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. Οεοῖρ. -Ἐ αὐτῷ Απη, τ᾿. Αγ, Ἑά, ὅἴδν. ᾿ 
ΧΧΧΉ. ἐν πόλεις αὐτῷ] ἐν τολειαγαϑῃ (ἢς) Χ, εν πολιᾳ ἀγαϑῃ, ΧΙ, τς, τϑ, 19) 445) 54) ςς, ξό, ζο, 63, 64, 7587) 76, 84, τού, τοϑ, 18, 121) 128, 134. ΟΟμηρ]. ΑἸά, εν πολϑε αγαϑὴ 20, 30, ς8. εν πολεῖος ἀγαϑῃ (οὈέουγε γ1.} ΑΙεχ. Οεογρ. δίαν. ἐν ἀγαϑῇ τοολειᾷ Ατηι. τ. Ἄγη). Ἑά. ἐν τῷ τάφῳ} καὶ τῳ Χ, ΧΙ, 44. Απὴ. στ. Ασῃ. Ἑά. τάφῳ] μνηματι (4, ζ9, ὃς. Ἰωαὶς 21. τοό. τὶ πατρὸς αὖ- ΤῊ] τὰ πατρὸς αὐτῷ Αἴτη, τ, Αὐτὴ, Εά, Οεογρ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἐρ Ἐφραϑα] ἐνεφραϑᾶ (0) 121. ἐν ̓ Εφρὰ Οοπιρὶ. ἐν ̓ Επρὰ Απ. τ. Ἄγηι. Ἐ4. ἐν ̓ Επραὸς Οεογρ. ἐν Βεϑραϑα 5[ιν, Οἷἶτορ. Ἐφ- ρα] ᾿Εφρα ἴῃ ομαγαξξ, τίποτα ΑἸαχ, ᾿ΑδῚ Ἐσδρί] τα Εζοι Χ. ὥατρος αυταε Εζοι ΧΙ, Αδιεζρει τς, ς4, 84. προς Αξιεσδρι τό, ζῶ, 779 131) 144) 236,21}. Δδιεζρι 18, 128. Ῥγωπηῖ. προς το, 200. ὥατρος τῇ Ἐσζρι 20, ςς, τωι. Αἰά. ὥρος Αμιεσδοι 44. τσατρος Αδιεσδοι ς 3. τῷ (οτπὶ ὁ ἤιρτα [ἴη.) Αξιεσδρι 57. τῳ Ἐξρες (πιᾶτς. Αξιεσρει) ς8. Αδιεζερ το. Αἔδιεσρει 64. τσατρος τὰ ἔσρι γι. Αδι- εζρη 75- πατρὸς τε Αδιεῴρι γό, 84, τοό, 134. πάτρος Αδιεζοι τοϑβ, Ῥτατηϊτῖ, τσατρος α18. τρατρὸς Ἐφρί Οοιηρι. [πατρὸς] ᾿Αδιεζρεί Αἰεχ. τρὸς ᾿Αξιεζδρί Θὲ. Νίς, τρατρὸς Ἔσρί Αγηγ. τ. Ασπι. Εά, πατρὸς ᾿Εζδρί Οεοτρ. ὅϑῖαν. Οἥτονσ. τπατρὺς Ἐφζρί δῖαν. Μοί- Ἐσδρί] Εσρι 30. 
ΧΧΧΙΠ. Καὶ ἐγενήϑη ὠς] και ἐγένετο κωϑως 11, τό, ς3, 7}. ἐγενήθη] ἐγένετο 44) 54) τό, ς7) ςο, 63, )ς, 82, ὃς, 118, 131) 144; 230, 23). (δῖ. Νὶς. ὡς] καδως 8ς, 131, 144, 236, 437. Οἵ, Νὶς. 

28. 



τ: ΚΡΙΈΤ Α [. 

ἡ. ΚΕΦ. ὙΠ]. 
4 “2 οὃ Ν -.» ε ρ ρ ͵ 7 “ἄᾶΨΨΒϑΨ 9. .ὃ 2. 9 » : σὰν ὀπίσω τῶν Βααλιμ, χαὶ ἐϑηχᾶν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήκχην τῇ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς Θεόν. 

34. Καὶ οὐχ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Κυρίου τῇ Θεδ τῷ ῥυσαμένα αὐτὰς ἐχ χειρὸς πσάντων τῶν 

ϑλιξόγτων αὐτὰς χυχλόϑενγ. 
΄- ᾽ 3 ΄ Ψ᾿ φ ’ 

Καὶ οὐχ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τῇ οἴκου ἹἹεροξάαλ, αὐτός ἐς: Γὲ- 
. Ν 7΄ ν. » ΝΡ. Ζ ν 9 ΄ 

δεὼν, χατὰ “σ“άντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε μετὰ ᾿Ισραῆλ. 
ἢ ἢ; Κεφ. 

Ἢ ΙΧ. 3 ΄ 3 ΄ εΝ ε ’’ 3 ἣν Ν 3 Ν Ν 2 “Ὁ .», 2 

᾿ :. ΚΑΙ ἐπορεύθη Αδιμέλεχ, υἱὸς Ιεροξάαχ εἰς Συχὲμ πρὸς ἀδελφὲς μητρὸς αὐτϑ' χαὶ ἐλάλησε 

᾿ 4. πρὸς αὐτὰς καὶ πορὸς σᾶσαν συγγένειαν οἴκε πατρὸς μητρὸς αὐτῇ, λέγων, Λαλήσατε δὴ ἐν τοῖς 
ρ δ ἰδ Ἁ 3 ρμο ρ᾿ ρω 

ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχεμ, Τί τὸ ἀγαϑὸν ὑμῖν χυριεῦσαι ὑμῶν ἑδδομήχοντα ἄνδρας “πάντας 
ΓΝ ε ’ Ἃ, ’ εἐ Ὅ“" 3,» ε; Ν ΄ Φ“ 9 “" ςε ,.ὦ - ν. ς “ὁ ΟῚ 

υἱὲς Ἱεροδάαλ, ἢ χυριεύειν ὑμὼν ἄνδρα ἕνα; χαὶ μνήσθητε ὅτι ὁςὃν ὑμῶν χαὶ σὰρξ ὑμὼν εἶμι. 
ν,). 2 Ν δ “Ὁ ε δὲ Ν τ Ν, 2. Ὁ 5» ρο Ν, ’, ρ᾿ 2 ζω Ν 

Καὶ ἐλάλησαν περί αὐτὰ ο( ἀὐελῷο! τῆς μητρὸς αὐτϑ εν τοῖς ὡσὶ “σἄντων τῶν ἀγδρὼν Συχὲμ 

καὶ ἐπέςρεψαν) α καὶ Ατηγ. τ. Απη. Ἐ4, Οεογρ. δῖαν. Οἷἶτορ. ἐπέ- 
φρεψαν) απεςραφησαν Χ, ΣΙ, τς», τό, τ8, 19, 29, 44) 53» 545 5.55 56, 

ς᾽. 48, 63, 64, 71) 735 76, 77» 82, 84, (Βς, πιαγζ. υἱ Ἐἀ.) τού, τοϑ, 

ς8, 64, γ19) γό, 82, 84, τού, 1τοϑ, 118, 121, 128, 124. ΑΙ4. ΑἸεκχ. 
Σικημα 4, 75. Οοπιρὶ. Σιχὴμ (Άο ᾿πέτα) Αστῃ. τ. Ασπι. ΕἘά4, Συκὲμ 
ϑίαν. Οὗτορ. τωρὸς ἀδελφὰς] προς τες αδελφας Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 1 

᾿ 118, 121) 128, 131) 134) 144. 200, 236, 227. (ὐοηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 20,30, ς4.» ςζ) ς8, 64, γ19 75. 76, 82, 84) (πιά. 8ς.) τοό, τοϑ, ε18., 

᾿ (αι. Νὶς. απεκαϊεςραφησαν 30. ανυογ (μπὶ Αὐν. καὶ ἐξεπόρ. τ21, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. μητρὸς 15] τῆς μητρος τς, 

; γευσαν)] καὶ ςξς. ὀπίσω] εἰς τὰ οπισω 44, γύ, τοῦ, 134. τῶν 18,20, 30, ζ4, ς8, 71) 75) γ6, 82, (πιᾶγρ. ὃς. ) τού, 1οϑ, 118, 121, 
" Βααλὶμ] τω (οοττ. των) Βααλειμ 16. τω Βααλειμ ς9. λ τῶν γ6.ἁ 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. α ξξ- "μητρὸς αὐτῇ 19] τῆς μπτρος 

᾿ Βααλίμ] Βααλειμ 11], τς» 645 131. ΑἸΙά, ΑΙεχ. σας. Νίς. ἔϑηκαν),Ἠ δαἀάϊίο αὐτα εχ σοστεέξ. τηᾶγρ, {Ὁ ἤξπο -- 64. μητρὸς αὐτῇ (ῆς ἰη- 
" ἐϑέντο Χ, ΧΙ, τς 18, 19») 29) 30, 44. ξζ45) ξς, 64, 71») 76, 82, 84; 

(πιᾶγρ. ὃς.) τού, τοϑ, 118, 12:1) 128,134. Οοτηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. εϑέετο 
ς.  ἔϑηκαν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήκην]) ἔϑηκαν διαϑηκὴν ἑαυτοῖς 
μετὰ τῇ Βαὰλ Βερὶ Απῃ. 1. Αγηϊ. ΕἘά. ἑαντοῖς] αὐτοῖς 18. 10. 

29, 445 545) 55» 78) 82, 121) 128. Αἰεχ. αὕτοις γ6. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
ταῖς κεφαλαῖς ἑαυτῶν (1. ε. ἑαυτοῖς) Οεογρ. ἑαυτοῖς τῷ Βααλ] 

αὐτοις τον Βααλ Βερειν 15) 64. ἐτοῇῇ Μόϊ Βααϊίδενλ Αυρ. τῷ 

Βάαλ] τον Βααλξεερ 111. τὸν Βααλ Μεριϑ᾽ 18. τον Βεελφεγωρ 44, 

6, 84.) τοό, 134. τὸν Βααλ ς4, 82. Βααλξερειϑ' ς8. τὸν Βααλειμ 
7ς. τον Βααλξερειϑ ὃς. ἤἢς, οὐπ) Βααλξερειϑ' ἴῃ οΠαγαέξ. τΐποσα, 
ΑΙεκ. τὸ Βααλξεερ το8. τὸν Βααλιμ 128. τὸ Βαὰλ Βερίϑ᾽ Οομρὶ. 
τὸν Βαὰλ Οεογρ. τὸν Βαὰλ Βερὶ 9 ϑίαν. Οἴἶγορ. μετὰ τὸ Βααλ- 

ξερὶϑ᾽ δῖαν. Μοίᾳ. Βάαλ] Βααλξερειϑ ΧΙ. ΑἸά. Βααλξεερ 19. 
Βααλ Βαιρειδ ςς. Βααλξεριϑ 71. διαϑήκην} εἰς διαϑηκην 1 ς, 
48, 19») 44) 545 58, 64: γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. (ομΡ]. ΑἸεχ. 

Οεοτγρ. ϑιαν. Οἷἶγορ. Βερειϑ διαϑηκὴν 299 121. δήάϊτυγ (ιργὰ εἰς 80 
8]. τι. 55. εἰς διαδικὴν 75: Βέρεϑ εἰς διαϑηκην 118. 2,6 ανεδηΐπῦε 
Αὐυρ. Ἰῷ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς Θεόν] ἵνα αὐτοῖς ἢ Θεός ϑιίαν. 
αὐτοῖς αὐτὸν] ΤΊ. ς4,) 59, 829 118, 121. ΑἸά, (ὐεογρ. κα αὐτὸν ςξ. 
αὐτοῖς αὐτὸν εἰς] αὐων αὐτοῖς (οὐην εἰς ἔπρτα 11η.} γς. 

ΧΧΧΙΨΝ. Καὶ ἐκ] εκ 19. οἱ υἱοὶ Ισραὴλ] α 44) 118. κα οἱ 
)ς. Κυρίᾳ] α 15, 56. τῇ Θε5] Ἔ αὐῇων Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 

30, 44) 52, 53, 54) 48) 56, ς7,) 58, 63, 64) 71, 75. 76, 77. (πηᾶΓρ. αἱ. 
1. 8ς.) τού, τοϑ, 118, 1219 128, 1321) 134») 200, 2306, 237. ΟΟΠΡΙ. 

ΑΙ4. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς. εοῦρ. -ημὼν 82. -Ἐ αὐτῶν Ατπι. τ. Αττῃ. 
Ἑά. 81αν. τὸ ῥυσαμένε] ὃ ὃς ἐῤῥύσατο Ατπι. τ. Απη. Εά4. 6εογρ. 
ἐχ χειρὸς---αὐτὲς 2} ἐκ σάντων ἐχϑρὼν αὐτῶν ΑΥ̓π!. 1. Αγηι. Ἐά. 

ϑυλιδόντων} ἐχίϑρων 30, ὃς. χκακων ς0. ϑλιξόντων αὐτὲς] ἔχϑρων 

αυτὼν Χ, ΧΙ, τς, 18, 205) 449 ζ2, ς4,) ςς, (ς6, εἐπχεπάλί.) 64, γ1, γ6, 
82, 84) τού, 1τοϑ, 118, 121) 128, 134. (μηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. ϑϊδν. 
εχϑρων αὐτῷ 19, 75. κυκλόθεν] κυκλωθὲν 1. 

ΧΧΧΥ. ἐποίησαν] ἐποιῆσεν τό, ς7, 77, 236, 23). ἔλεος] ελεὸν 
44. ελεον αδὲ γό, 134. - εδὲ 84, 158. ελαιον εδὲ τοῦ. ἔλεος 
-Ἰεροξάαλ] «δὲ μέϊα τε οἰκε Ἱεροξααλ ἐλεον, καῖα πασὰν τὴν αγα- 

ϑωσυνην» ἦν ἐποιησὲ Γεδεων μέτα Ἰσραὴλ ς4. ἔς, υἱῇ αδὲν ῥγὸ αδὲ, εἴ 
Ἱεροξοαλ ργο Ἱεροδααλ, ξ9. ἔς, πῆ αγαϑοσυνὴν ΡΙῸ αγαϑωσυνην, ς. 
5δὲ μετὰ του οἰχε Ἱεροδααλ ἐλεον, καὶ Τασαν τὴν ̓ ἀγαϑοσυνὴν ἡ ἣν ἔποι- 
σε Γιδέεων μέϊα Ισραηλ 82. μετὰ τῇ οἶκε] ἐπὶ τὸν οἶκον Θέογρ. 
ἹἽεροξάαλ)] α 44. Ἰεροβοὰλ Αττῦ. 1. πη. Ἐά, Ἰεροδεὰλ Οεύόγρ. 
Ἰεροῶὼλ ϑ8ίαν. Οἴἶγορ. αὐτός ἐςι Γεδεὼν] α Χ. καὐτὸς ες! 10, 44, 
τοϑ. Οοπρὶ. Αἴεχ. ὃς ὅτος αὐτός ἐς Γεδεὼν (εἰξ ὃς ργο ὅτι) Απτη. 1. 
Αγ. Εά. κατὰ] και καῖα ι8. τάντα τὰ ἀγαϑὰ)] πασᾶν τὴν 

ἀγαϑοσυνὴν ὃς. τᾶντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ] πασαν τὴν ἀγαϑωσυνην ἦν Χ, 
29, 44) 71) 76, 121) 134. ΑΙά. ΑἸεχ. πασαν αγαϑοσυνὴν ἡν ΧΙ, 
πασῶν τὴν δικαιοσυνὴν ἦν τς) 64. 128. ὥασαν δικαιοσυνὴν ἦν 18. 
τασαν τὴν ἀαγαϑοσυνὴν ἡν 105) 20, ςς, 84. τού, τοϑ, 118. (ΟΠ. " 
ϑιαν. μετὰ Ἰσραὴλ) ἐν Ισραηλ 44. Ρταιηῖις, Γεδεων γ6, τού, 134. 

1. υἱὸς} ο νιος Χ, ΧΙ, ς8, τοϑ. Οουρρί. 
(ς9. ἢς ροῖϊξεα.) Ατιη. Ἑά. 

“2εροδοῶμ ὅ8[Αν. Οὔἴτορ. 

ἹΠπροδώαλ] Ιεροξοαλ 
᾿ἸΠεροξοαλὼμ Ατπι. 1. Ἰερεξωῶλ Οεογς. 
Συχὲμ] Σικιμα ΧΙ, 15) 18,29) 30, ς ζ» 

᾿ ΧΑ) ΑΙη. 1. Ατπ). Εά. ϑἷαν. καὶ ἐλάλησε] καὶ εἰπὲν 58. διᾶν. 
Οἴἶτοσς. καὶ ἐλάλησε---συγγένειαν) καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν καὶ 
μετὰ πάσης συγ[ενείας Ατπι. 1. Αὐτη. ΕΔ. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς καὶ 
πάσῃ συγἶενείᾳ Οεοτρ. καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὰς} α Πῖς 20. 

συγγίνειαν] τὴν συγίενειαν Χ, ΧΙ, 30, 30, ς4,) ςς, 71) 75» 76, 84, 
τού, 1ο8, τι8, 134, 209. ΟοπΊρ! ΝΑΙ. ΑΙοχ. Οαι. Νὶς. τὴν συγ- 
“γενειῶᾶν ἄντα τῷ 18, 64) 128. τῆν εὐγένειαν 85. - αὐτῷ τηᾶγρ, 8ς. 

φυλὴν δίαν. Οἷἶγορ. οἶκε] τὰ οἶκε ΧΙ, 29, 30, ς4) ς8, 71) 75) 82, 
1οϑ, 118. ΟΟΠΊρΡ]. ΔΙά. Αἰεχ. καὶ τᾷ οιἰχξ τς) 18, 64. οἴκου 

πατρὸς μητρὸς} τῆς μῆτρος ςς. καὶ τὰ οἰχξ τῆς 128. τυατρὸς] τὰ 

πατρος Χ, ΧΙ, 29. ΑἸά. τς» 18, 19, 52) 54) τ6, 575 58, 59, 63, 
ὅ4., 75. γ6, 77. 82, 84, τού, 1οϑ, 118, 121) 131) 134) 1445) 200, 236, 

237. Οὐπιρ]. δῖ. ΝΝίο. Βαθεῖ ἴῃ Ἵμδγαξξ, πηΐποτε ΑἸοχ. μητρὸς 29] 
τῆς (μητρος ΧΙ), τς, 18, 29, ζῳ) 58, 64, γ1) 73, 76, 82, 84) τού, τοϑ, 

1189 121, 124. Οοἴηρῖ. ΑἸά. ΑΙεχ. α τό, ὃς. καὶ μῆτρος ς3. 

λέγων] καὶ ἐλώλησε προς αὐτὰς λέγων 30. καὶ λέγει Ατιη. τ. ᾿Αστη. 
Ἑά. σεοτρ. 

11. Λαλήσατε] λαλησαται γς. Λαλήσατε δὴ] α ϑὴ Αττι. τ. 
Αὐτὰ. Ἑά. Οεογρ. δ᾽αν. Μοίᾳ. λαλήσατε ἰδὲ δεν. Οἴἶτον. ἐν 
τοῖς ὠσὶ] , τοις (ργπιο ; μαδεῖ τῆδηι χες. 18.) 64, )ς) 825) 1το8, 128. 

Οομρὶ. Αἴεχ. πάντων] αὶ ξ4, ς8, ζ9,) 7ς, γό, 82, 84, τού, 
134. διαθεῖ ἴῃ ομαγαᾶς. τηϊμοσε ΑἸοχ. Συχὲμ.) Σικιμων ΧΙ, τς9. 
χϑ, 29, (3.0, ἢς ροίελ.) ςς, 58, 64) γ1, ὃς, 1οϑ, 121, 128. ΑἸά. 

ΑΙεχ, Σικιμων, λεγοῦες ς4, ζ9,) 82, τού, 118, 134. Σικημὼν 
λέγοντες )ς. α 76. τῶν Σρωμῶν λέγοντες 84. Σικημὼν Οοπιρὶ. 

Σικὶμ δίαν. Οἴτορ. Τί τὸ ἀγαϑὸν ὑμῖν} γε βελτιον υμιν Χ. 
δῖαν. Μοίᾳ. ποιὸν βελτιον υμιν ΧΙ, 1ς, 18, 19, 29, 30, ςζ, ς8, 
71) 76, 84, τού, 1οϑ, 118, 121, 134. (οπιρί. ΑἸά. 8[δν. Οἴἶζορ. 

ὕσοιον βελτιον ς4» 73) 82. ποῖον υμιν βελτιοῦ 64. ποιον βελτιον ἡμῖν 
128. τοῖον βέλτιόν ἐςιν ὑμῖν (ουπὶ ὑμῖν ἴῃ οπαγαόξ, πιπογε) Αἰθχ. 
τί βέλτιον ἢ ὑμῖν Αττη. τ. Αγ. Ἐά, τί βέλτιόν ἐξὶν ὑμῖν Οεογρ. 
ὑμ}»] αὶ 59. χυριεῦσα!} τὸ ἀρχειν Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 29) 54» 55» 
64, γ1, 75. γ6, 84) τού, 1τοϑ, 118, 121) 134. (οπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

δῖαν. Οὐἶξγορ. ἀρχεῖιν 30, 188. Αχαι. 1. Απῃ. Ἑά. χυριευεῖν ςό, ς8, 
65. τὸ ἄρχην (ἢ) 81. ἵνα  κυριεύσωσιν Οεογσ. τὸ ὁ κυριεῦσαι ϑϊδν. 
Μοί. ὑμῶν] α γ6. ἄνδρας πάντας υἱὸς ἄνϑρες πάντες υἱοὶ 

Οφογρ. πάντας υἱὲς--- ἄνδρα ἕνα] ἢ ἕνα χτι8. υἱδς]} τὰς νἱες 0, 

ἡ, ς,) 76, 82, τοῦ, 134. Ἱεροδάαλ] ᾿Προδοὰλ Ασπ. 1. Αση. Εά. 
Οεοτρ:. ἸΙεροδαὰμ 8ιν. Οἴορ. ἢ] εἶ ᾽ς. ἢ κυριεύειν---ἕνα 
ἢ ἵνα κυριεύσῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνὴρ εἷς Οεογρ. κυριεύειν} χυριευσαι 16, 
43, ς7, 775) 8) 236, 237. Οαῖ. Νίς. ἀρχεῖν ϑίαν. ἄνδρα ἕνα] 
ενα ανδρα ς 4, 39. μνήσθητε] ἐπχεπάδϊ μνησϑησοίαι τό. μνησϑη- 
ται ᾽ς. ὀςἂν ὑμῶν καὶ] α 76, 84. 134. ὀςὲν ὑμῶν καὶ σὰρξ 
ὑμῶν εἰμι} σαρξ ὑμῶν καὶ ὁςαν ὑμῶν εἰμι ἐγὼ ΧΙ, 4) 75, 82, 121. 
σαρξ ὑμῶν ἔεμι εγω 49, τοῦ, σαρξ ὑμῶν εἰμι εγὼ καὶ οσὲν ὑμῶν α 18. 
σῶρξὺ ὑμῶν.» καὶ ὀςὰν ὑμῶν ἐγώ εἶμι ΑΙεχ. ὀὁςὲν ὑμῶν εἰμὶ ἐγὼ καὶ σὰρξ. 
σαρκὸς ὑμῶν Οεοζρ. εἰμι] -Ἐ ἐγω Χ, τς, 18, 290, 30, 53, ς8, 64; 

1, 76, 84, τοϑ, 128, 134. Οὐρὶ. ΑἸά. Αστι. :. δῖαν. Ἔγὼ εἰμι ςς. 
Αγη. Εἀὰ. 

ΠΙ. περὶ αὖτ] λ αδν 18, 64) 128... "ῖς 19. περὶ αὐτὸ --- 
μητρὸς αὐτὰ] οἱ ἀδιλφοὶ τῆς μητρὸς αὐτῷ περὶ αὐτῷ δῖλνν τερὶ 



ΚΡ,ΙΤΑΤ 1. 

ΚΕΦ, Ιχ͵ . “" φῇ 92. » φ ᾿ς» χ᾽. ; τς ὦ ὶ εἶπεν ἡὶ ἑάμγο πρὸς τὰ ξύλα, Εἰ ἐν ἀληϑείᾳ χρίετέ με χς. 
Δεῦρο νὐφ. βασίλευσον τ ἼΜΘΙΣΣ ἵ ἡϑα “πε ω: β ὴ “: ν 2 Ν :ζΖέλϑ ἰ ἐ Ἐ ΥΝ : ὑμεῖς τᾷ βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς, δεῦτε, ὑπόςητε. ἐν τῆ σχιᾷ μου" χαὶ εἰ μὴ, ᾿ ελῦοι ὦ Η ἐὰν 

ρ᾿ 3 ξ΄ Ν 3 

χαὶ χαταφάγοι τὰς χέδρες τ Λιξάνγε. Καὶ γῦν εἰ ἐν ἀληϑείᾳ χαὶ τελειότητι ἐποιήσατε, χαὶ τ6. 
πρώ τ ρει Σ εἰ ἤγῃν ἐποιή τὰ Ἱεροξάαλ, χαὶ μετὰ τῷ οἴχου ἐξασιλεύσατε τὸν ᾿Αξιμέλεχ, χαὶ εἰ ἀγαθωσύνην ἐποιήσατε με ρ » χαὶ μ 

ω ; 2,“ ε ΄ ε ’ . αὐὖτϑ, χαὶ εἰ ὡς ἀνταπόδοσις χειρὸς αὐτῷ ἐποιήσατε αὐτῷ, Ὡς παρετάξατο 0 πατήρ μοὺ ὑπὲρ τ7. 
- ρὋ 9 -", 3467 [4 ἰων 3 Ν ’ ἐ ", ὑμῶν, χαὶ ἐξέῤῥμψε τὴν ψυχὴν αὐτῇ ἐξεναντίας, χαὶ ἐῤῥύσατο ὑμᾶς ἐχ χερὸς Μαδιάμ" Καὶ 18, 

ρῳ 7 Ἂς 3 ᾽ὔ ν εκ 2 ““ ς 2 ὑμεῖς ἐπανέςητε ἐπὶ τὸν οἶκον τῇ πατρός μα σήμερον, χαὶ ἀπεχτείνατε τὰς υἱὲς αὐτῷ ἐδδομήχον]α 
᾿ » εΝ “ Ἤᾳ᾽,Σ»" Ν »», ἄγδρας ἐπὶ λίϑον ἕνα, καὶ ἐξασιλεύσατε τὸν ᾿Αδιμέλεχ υἱὸν πταιδίσχης αὐτῇ ἐπὶ τὰρ ἄνδρας Σι- 

“, » ν. 2 2 7΄ Ν ΄ 2 ΄ ν ε ΄ “ χίκων, ὅτι ἀδελφὸς ὑμῶν ἐςι' Καὶ εἰ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ἰεροδάαλ, χαὶ 10. 
ρ». 9 ρο 7 » 3 Υά Ἁ, 3 ΕῚ μετὰ τ οἴχου αὐτῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη, εὐφραγϑείητε ἐν ᾿Αξιμέλεχ, καὶ εὐφραγϑείη χαΐ γε αὐ. 

ΧΥν. Καὶ εἶπεν--τὰ ξύλα] καὶ ἡ ραμνος προς τα ξυλα εἰπεν 8, τοθ, 118, 121) 128, 124. Οοπηρὶ. ΑΙ. Αἴεχ. Ασπῃ. τ. Απη. Ἐά, καὶ λέγει ἡ ῥάμνος τοῖς ξύλοις Ατπι. 1. ἔς, ἤπε τοῖς, Ατπητ. Ε4. ἐν Οεοτρ. δίαν. ἐπολεμισεν γς. ὑπὶρ ὑμῶν] ὑπερ ἡμὼν ι8, 75: περι ὥληϑείᾳ} α ἐν το. ὠληϑῶς Οεοτρ. χρίετε] χρείετε τό. χρί- ὑμῶν ἐς, ςΒ. καὶ ἐξέῤριψε τὴν ψυχὴν αὐτὰ] καὶ ἔδωκε τὴν ψυχὴν ἐτε--ἰφ' ὑμᾶς] χρίετε με ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς βασιλέα Οεογρ. ἐκλέγετε ἑαυ. αὐτῷ ϑίαν. Οἴἶτορ. δἰ απέσιαπι "κανε ἀεά ρεγίομὶις Ψυὶν. ἐξέβ- τοῖς βασιλέα με δῖαν. Οἰἶτορ. χρίετε ἑαυτοῖς βασιλέα με ἐφ᾽ ὑμᾶς ῥιψεῖ ἐρριψε Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 29, 30, ς3) ς4, ςς, τό, 63, 64, γι, δίαν. Μο. χρίετέ με ὑμεῖς] υμεις Χριετε μὲ τς, 18, 19, ς4) 82), γό, 82, 84, τ18, 121,131) 1347200. Οὐοπιρὶ. ΑΔ. ΑΙεχ. : ἐρρηψεν )ς. 128. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ὑμεῖς χρίσετε με 64. χριετῶι με )ς. καὑὐμεῖς τὴν ψυχὴν αὐτῷὝ}.. τὴν τοϑ. Οὐτηρ]. τὴν Ψυχὴν αὺτα Ἄσγιῃ. 1. Απη, 1. Απη. ΕἘά. τῇ βασιλεύειν] εἰς βασιλεα τς, 18, 54) 04, Απη. Εά4. Θεοῦ. ϑῖαν. Μοίῃ. ἐξεναντίας} ἐξ ἐναντίας τό. (κι, 75, 82, (πιᾶγρ. 8ς.) τοϑ, 118. Αἰεχ. βασιλεα εἰς ιο. βασι- Νῖς. τροσωπιν ἐξεναύ]ιοις νπερ ἥμῶν (ρτο ὑμων) καὶ υπεραπεϑγνησχεν [λεύειν] βασιλευσαι ςς, γ6; 84, τοῦ, ᾿ 24. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾽ υμων 13), ὑπὲρ ἡμῶν (υμων) τ9Η. τροχοπὸν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ὑπεραπεϑνησχεν ς 18, το, 64, (πγᾶγρ. 8ς.} 1ο8. ΑἸεχ. ἐφ᾽ ἡμᾶς ς9, ιοό. βεῦτε] ὑπὲρ ὑμῶν 7ς. τρροκοπὸν εξεναήας νυπὲρ ὑμων, καὶ νπεραπεϑγησχεν τἰσελϑετε 545) 76, 84, τού, 134. εἰσελϑατε ξο, 82. εἰσέλϑεταὶ (ἢς) ὑμῶν γό, 84, 134. ἔς, πΙῆ εἶ εναΐας, το6. καΊα τροσωπον εἶ εναν- 75. ὑπόρητε] πεποιϑαῖε ΧΙ, ἴς, 18, 19, 205 ς8,) 64) 71) 1ο8, 121. τιᾶς ὑπερ υμων, καὶ υπεραπεθνησκεν υμων 82. τροκοπον ἐξεναντιας ΟΟπΊΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ ὑποδυσατε ς4, ςο, 7ς, 76, 82, 84) τού, 134. ᾿ χι8. ἐξεναντίας---Μαϑδιαμ] προκωπον εξεναύας ὑπὲρ ὑμων, καὶ “ Φεποίϑατε χαι υποδυσατε 118. .. 236. ργαπηϊί. καὶ Ατπι. τ. ΑΠΉ, ὑπεραπεϑνησκεν ὑμων, καὶ εξειλέϊο υμας εκ χείρος Μαδιαμ 4. ἐῤῥύ- 

Ν. ) 

--- 

“ 

Ἴ «7. ἘΔ, χαὶ εἰσέλϑετε ϑῖαν. ὑπόρητε ἐν τῇ σχιᾷ μ8] οοηβαάϊιο ἐπ ργο- σατο] ἐξείλετο τς, τϑ, 64, ,)ς, 128. ἐξείλατο το, 82, τοβϑ, 118. δ νι ἢ »τὔλήοπε αεα Αὐρ. ἐν τῇ σχιᾷ] εν τὴ σκεπὴ ΧΙ, 18, 20, 30, ςς, 64, (ομρί. ΑΙεχ. ἐρυσᾶτο 131. (144. δάάϊίο ρ ἔργα [1η.} ὑμᾶς] δ να, γ6, τῶι, 128. (οπιρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. , ὑπὸ τὴν σκιὰν 16. εν τῇ πμας ζς.«. ἐκ χειρὸς] εχ χειρων Αττῃ. 1. Ατηχ. Εα. σχηνη 19, 1οϑ. ὑπὸ τὴν σχεπὴν ζ4, ς0, γς, 82, 84, τοῦ, χ18,1 34. ΧΥΤΙ. Καὶ ὑμεῖς] Ὑμεῖς δὲ Θεοτγ. 5[ν. Οἰἶτορ. ἐπανέρητε] ὑπὸ τῇ σχιῷ 236. ὑπὸ τὴν σχιὰν ϑίαν. (48 Ὁἷδ {οτῖδῖς 9. καὶ επανω ἐγῆτε 82. σήμερον]  7ς. καὶ σήμερον 84. ἐδδομήκονα εἰ μὴ] καὶ εἰμί: (Πς) τό. εἰ οὐκ Απη.Σ. Ἄπῃ, Ἑά. εἰ δὲ μὴ ἄνδρας] ᾿ ἄνδρας Ἀπῃ. :. ΤΥ. Ασγη. Εά. ἐπὶ λίϑον] παντας ἐπι δῖαν. ἐξέλϑοι) ἐξελϑη ΚΔ, τό, 18, ζ9, 131, 144. 8ίαν. Μοίᾳ. λιϑοὸν ςᾳ, ὃς. λίϑον ἕνα} Ττ. 8ιν. καὶ ἐξασιλεύσατε] καὶ εὖ ὦπ᾽ ἐμξ] ἐκ τῆς ραμνε ΧΙ, τς, 18, 19.» 29, 54) 54, 64) 71, 73) 82,84, κατερήσατε βασιλέα ϑῖλν, τὸν ᾿Αδιμέλεχ] α τὸν τό, 18, ς7, 64, (πιαγρ. 8.) τού, «18, 121, 128, 134. (Ὀηρ!. ΑΙά, ΑΙεχ. εκ τοῦ 77. 128, 236. (αι. Νῖσ. πιᾶπυβ ῥσίπια [οπρῆϊ ἴπ πηαγρίπε, Αττῃ. σ᾿ βαμνε γ6. «{εγάαπιπο Αὰρ. ὠπὸ τῆς βάμνε ἐκεῖϑεν Αττῃ. χ. Ἀπηῃ, τὸν ᾿Αδιμέλιχ, Θεοτρ. παιδίσκης] τῆς παιδίσκης ΧΙ, 187) τό, 18, ἘΔ. Θεοῦρ. απὸ τῆς ῥάμνε ϑίαν. καταφάγοι] καϊαφαγη τό, το, 29» 54) 55, 57, 58, 63, 64, 7ς, γ6, 77, 82, 84, ὃς, τού, 1ο8, τ2:, 131. -Ἐ τὰ σχενη τοῦ. καταφάγοι τὰς κεδρὰς τῷ Λιξαάνε) ἐμπ'- χαϑ, 134, 209, 236, 237. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. (αι. Νίς. ἀδελφὸς πρήσαι πάσας τὰς κέδρες τὰ Λιβδάνε. (εονιδμναι ορῖμδς εραῖγος διδαπὶ.) ὑμῶν] αδ. (ευπ ε ἴωρτα 11π.} ἡμῶν γς. ϑίαν. Οἷἶτορς. ἐἰρυογεῖ εεάγος 1, ἰδαπὶ. ψυ]ρ. εονρδεγαί κεάγος 1, ἰδαπὶ. ΧΙΧ. Καὶ εἰ ἐν οληϑείᾳ } καὶ εἰ αληϑεια καὶ εἰ αληϑεια το. Β[δ]. Βοἢοπ). Μεϊδηιτίς. ἰερἑμίαέ ἐεάγος 1,ἰδαπὶ, ΒΙΡ]. ΒοΒοπι. Με5. «καὶ δικαιοσυνη ς8. κεἰ 144. Αἰά. κα καὶ Ατη. Ἑά. Καὶ εἰ ἐν δίγδοκ. 
᾿ς ἀληϑεία--οὐμῖν ἴα ἔπε ςοπλ.} καὶ εἰ εν ἀληϑειᾷ ἐν τῇ ἡμερᾷ ταύτῃ, ΧΥΙ. εἰ ἐν} αὶ ἐν τ8, 19. καὶ τελειότητι} χαὶ ἐν τελειότητι εὐυλογηϑειητε ὑμεις καὶ ευφρανϑείητε εν Λειμελεχ" καὶ αὐτὸς εὐφραν- (αἀάϊτιπι ποῦ ἀλια5 Οοάϊοῖς οοἰμπηῃαβ δὸ αἱ. ΤΩΔΏ0) ςς. τελειό. ϑειη ενυμιντι8, Καὶ εἰ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ τελειότητι] Καὶ εἰ ἐν ἀλη- ΤῊΤΙ] δικαιοσυνὴ την. Χ. ῬΓατηΐτς, ἐν ΧῚ, τς, 18, 20, 30, ς3, τό, ϑείᾳ, τῦτο καὶ ἐν τελειότητι ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ τελειότητι] α Οεογρ. 57. 63, 64,77, Βς, τοϑ, τ2ι, 128, 131, 1.44; 236. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τελειότητι] Ῥτϑεπηϊτῖ, ἐν Χ, ΧΙ], τό, 29, 30, ς3, τό, ς 7, ς8, 63, 57, τελειότητι---αὐτῷ ἴῃ ἤπε ςου).} οσιοτητι ἐποιησατε μέ τα πατρος μὲ 84, ὃς, τού, 121, 1345) 236, 23). Α]4, 8[Αν. Μοίᾳ. οσιοτητι ς4, ξ9, χαι τὰς οἰχξ ἄντα, καὶ ἐδασιλευσατε τὸν Αξιμελεχ" καὶ εἰ καῖα τὸ αν.’ 82. ὁσιοτιτὴ ης. Ἱεροξάαλ] Ιεροξοαλ τό, ς9. δἷαν. Οἶἶτος. ἾἸερο- ταποδομα τῶν χείρων αὐτῇ ἐκοιησατε ἀὐτῳ 54. ὥς, ηἸῆ βασιλευσατε δκὸλ Θεοῖς. καὶ μετὰ] α και ΡΩΠΊΟ: δαδοῖ πηδηιῖ σας, τ. ῬιῸ ἐδασιλευσατε, 82. ῆς, πἰῆ εν τελειότητι ΡΓῸ ὁσιότητι, 8. τε. μετὰ δῖλν. καὶ μέϊὰ τὰ οἴκε αὐτὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] εν τῇ ἡμερῷ λειότητι ἐποιήσατε] εν τελειότητι ἐποιησατε μέ τε τᾶτρος μὲ καὶ τ σαυτῇ χαὶι μέϊα ΤῈ οἱκξ ἄντα τό. μετὰ τὰ οἴκα] α μέϊα ΧΙ, 8, Ὀικα αὐἷΐξ ς8, γ6, τοῦ, 134. ὥς, πῇ μετὰ τὰ οἰκδβ, 118. οσίοτητι 30, 54) 55) ὅ4, )ς, 84, τοό, ἴοϑ, 121) 128, 134. Οὐπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐποιήσατε μέϊα τε πατρος με καὶ τὰ οἴκα αὐτα 59) 7γςζ. καὶ ἐξασι.- τσρος τὸν οἶκον 10. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] αὶ εν ΧΙ, 18, 30, ςς, ς8, λεύσατε τὸν ᾿Αδιμέλεχ) καταςήσαντες τὸν ᾿Αδιμέλεχ βασιλέα (ἰᾳα 64, τοϑ, 121, 148. (οπΊρ]. ΑἸά. ΑΙοχ. εὐφρανϑείητε] ευλογη- το μμοπαῖο χἠῤίπιοϊεεὴ τερεπι) ϑ8ϊαν. Οἴγορ. καὶ κα]εςήσατε τὸν ᾿Αδι- ϑϑειητε ὑμεῖς καὶ εὐυφρανϑείητε τς, 18, 10, 54, 64, γό, 82, τοῦ, 134. -« μέλεχ, βασιλέα ὅ81ν. Μοίᾳ. : ἐδασιλεύσατε] εξασιλευσεται 31. ΑΔ, ΑΙεχ. δῖαν, ἢς, ἤπιε ὑμεῖς, 84. εὐλογιϑηειται ὑμεῖς, καὶ εὐ 

᾿Αδιμέλεχ] Αμαληχ, 63. καὶ εἰ ὠγαϑωσύνην---οἴκε αὐτα] αὶ ουπὶ φρανϑηται 75. εὐλογιϑέειητε ὑμεῖς καὶ εὐφρανϑέιητε τοϑ. εὐλογη- ληϊειτηεά. 59, 7ς») 76, τού, 124. καὶ εἰ γαϑωσύνην---αὐτῷ ἴῃ πα ϑριητε ὑμεῖς κἂν εὐφρανϑηειτε 128, εὐλογεῖτε ὑμεῖς καὶ εὐφρανϑείητε 
ςοπ1.] καὶ εἰ καῖα το ἀνταποδομα τῶν χρρὼν αὐτὰ ἐποιήσατε αὐτώ Απῃ, τ. Απῃ. Ἐά. Οεοιρ. εὐφρανϑείητε ἐν] εὐφρανϑειτε μέϊα ςς. 

τῇ 118. εἰ ἀγαθωσύνην] εἰ καϑως ΠΙ, Χ, ΧΙ, ες, 18, 19, 29, 30, ζς,)9 μγαπηξί, καὶ Οομρρι. ᾿Αδιμέλεχ] ᾿Αδιμέλιχ, (ἔς ᾿πῆ) ΟΘ΄ οτς. 

: 48, 645 71 1οβ, 121) 128. ΑΙά. Αγη,, τ. Αππη. Ἐά, εἰ καλῶς (ορ. καὶ εὐφρανϑείη καί γε αὐτὸς] και αὐῇος εὐφρανϑειὴ ς4, ς, 76, 82, 84, 
ΑἸεχ. Ἱεροδάαλ] ἱεροδειῶλ Οφοτξ. ᾿Ιεροδοῦμ, 5ἷαν. Οἰἶος. χαὶ 1ού, 134. καὶ αὐτὸς ευφρανϑηει ᾽ς. εὐφρανϑείη καὶ αὐτὸς Ατηι. Βά. 
εἰ ὡς} καὶ Ιωας 63. ὡς ἀνταπόδοσ |5] καΐα τὸ ἀνταποδομα Χ, τς, εὐφρανϑείη καί γε αν. Οἴἶϊορ. καὶ εὐφρανϑείη καί γε αὐτὸς ἐφ᾽ 
182.10,) 20, ςζ» 64; 71) 76, τού, 1ο8, 121, 128. (ομρὶ. ΑΜ. ΑἸεκ, ὑμῖν] καὶ αὐτὸς ἐφ᾽ ὑμῖν εὐφρανϑ εἴη δῖαν. Μοίᾳ.Ό καί γε αὐτὸς] 
Ἐν Κι} αι αφμης ἐδε ἐἀον τες ἀν ὐλμε 755 134. εὐθ ω τα ΑΧ, ΧΙ, τς, 18, 29, ςς; 64, γι, τῶῖγ 148. ΑΙὰ, κ γε το, ς8, 1τοϑ, ἤϑβοῖς εν Ἧ: δ τσ π: δος ἢ ἐπὴν ᾿ ̓  » 12), ζφοηρι. Ἀπη, 1 παθεῖ καιγε ἰπ ομδγαξῖ, τηΐηοσε Αἰἴοχ. λ καὶ γε 
50, 78, 76, τού, 134. τῇ χειρὸς 121. ᾿ ᾿ ἀν ΕΣ ἐδύ μον ὕμιν Χ, ας, τό, τ8, 19» 39, 54»57». 04,71, 759 ΧΙ. Ὡς παρετάξατο] ὡσπερ ἐπολεμῆσεν 30 “χαρετο ᾿ς 70, 77, 82, ἴθ, Ἴ5: 128, 134) 216, 2437. Αἴεχ, (ατ, Νίς, Αττῃ. τ. . ρετάξατο}) Απῃ, Βα, ἐν ἡμῖν ΑἸ. ἐπολέμησε Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 34) ςςη 64, γι, γ6, 82) 84, τού, 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ. ΙΧ. 

2ο. τὸς ἐφ᾽ ὑμῖν" “Εἰ δὲ οὐ, " ἐξέλϑοι πῦρ ἀπὸ. ᾿Δειμέλεχ, καὶ καταφάγοι τὸς ἄνδρας Σιχίμων χαὶ 
τὸν οἶκον Βησϑμααλώ' χαὶ ἐξέλϑοι αὺρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σιχίμων, χαὶ ἐκ τῇ οἴχα Βηϑμααλὼ, χαὶ 

21. καταφάγοι τὸν ᾿Αξιμέλεχ. “Καὶ ἔφυγεν ᾿Ιωάϑαμ καὶ ἀπέδρα καὶ ἐπορεύϑη ἕ ἕως Βαιῆρ, χαὶ ᾧχη- 

44. σεν ἐκεῖ ἀπὸ προσώπου ᾿Αξιμέλεχ ἀδελφδ αὐτῇ. 

ΤΑ͂Ι. 

Καὶ ἦρξεν ᾿Αξιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία ἕτη. 
3 7’ ᾿ ε ᾿ ρὼ ᾿ εἰ ᾧΦ' . ᾿ ; : ' 2 φῶ 2 ρῶ 7΄ 

23. Καὶ ἐξαπέςειλεν ὁ Θεὸς πνεῦμα πονηρὸν ἀναμέσον ᾿Αδιμέλεχ χαὶ ἀναμέσον τῶν ἀνδρῶν Σικίμων" 
Ἁχζ 2 7 Ν» 7’ 3 ζω Ἅ΄ ϑ ΄ “,,λ) ᾿ ρὸ Ν 3 ᾽ὔ ων ς ᾽΄ 

χαὶ ἡσέτισαν ἄνδρες Σιχίμων ἐν τῷ οἴχῳ ᾿Αδιμέλεχ, Τῇ ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑξδομήκοντα 
υἱῶν Ἱεροδάαλ, καὶ τὰ αἴμα]α αὐτῶν τὰ ϑεῖναι ἐπὶ ̓ ᾿Αδιμέλεχ τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν ὃς ἀπέχτεινεν 

αὐτὰς, χαὶ ἐπὶ ἄνδρας Σιχίμων, ὅτι ἐνίσχυσαν τὰς χεῖρα ὁ αὐτῷ ἀποχτεῖναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτᾶ. 

Καὶ ἔϑηχαν αὐτῷ οἱ δ 0 Ὲ Σιχίμων ἐνεδρεύοντας ἐπὶ τὰς χεφαλᾶς τῶν ὀρέων, χαὶ διήρπαζον 

24. 

25. 

Ἃ; 24. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΧΧ. Εἰ δὲ 1 χαὶ εἰ μὴ Χ, ΧΙ τς. 18, 20, 98, 645) γ1,) τοῦ, 12) 

εἰ δὲ μὴ 545) 76, 82, τού, 118. εἰ μὴ ς8, 128. 
Οὐοπιρί. ἡ δὲ μη καὶ (Π6) 7ς. εἰ δὲ εἰ; 237. ἐξέλϑοι] ἐξελϑη τό, 
ς8. 5ιαν. εξελθϑες 131. ἐξέλϑοι πὺρ---Βηϑμααλώ] Ὀεῖῆιης μος, 
[εὰ ΒΑ επί ἴῃ πιαγρ. ΔΌ Αἷ. πη. ἔς, ἐξελϑη ππὴρ ἐκ του Αξυμελεχ και 
καΐαφαγι τοὺς ανδρας Σεχήμων καὶ τὸν ἧκον Μααλλὼν τοῦ. πὸ 

᾿Αβιμέλεχ) εξ Αξιμελεχ, ΧΙ, 29, 54) κζ) 75) 82, 84) τοϑ, 118, 121, 

128, 134. (οπηρ!. ΑΙά ΑΙεχ. εν Αξιμελεχ, 1 ς) 18. 64. κατα- 
φάγοι 13} φαγοι 1]. καϊαφαγη τό, (ς9, ἢς ἰηἴτα.) 131. δ᾽αν. καἮα- 
φαγει (ἔς ἰμῖτα) 5. τὰς ἄνδρας} τες αρχονΐας ς45) 59, 75) 82) 

118. καὶ τὸν οἶκον] καὶ τὲς οἰκες αὐΐων, καὶ τὸν οἶκον ς4,) ς8, ς9, 

ς, 82, 118. καὶ τὸν οἶκον--- Σικίμων] αὶ οὔπι ἱπτεττηξά. 1 ς, 18, 64, 

128. Βηϑμααλώ 15] Μααλλων ς3, ξ4, 8), 134) 144. ΑἸδχ. 

Μααλλ (εὐυπὶ ὦ ἔμργτα 11η.) )ς. Μααλων τοβ. Μααλω 118. Οεοτρ. 
Μαλώ Οοπιρί. Μααλὸν ϑ8ίαν. Οἴτορ. Βηϑμααλώ δ15] Μαάλω 

Χ. Μααλὸν Απῃ. :. Αππ. Εά. Μααλὼν δῖαν. Μοίᾳ. καὶ 

ἐξέλϑοι πὺρ] καὶ εἰ μη ἐξελϑοι πυρ ἐκ τοῦ. καὶ [εἰ μὴ] ἐξέλϑοι τοῦρ 
ΑΙεχ. καὶ ἐξέλϑοι πῦρ--᾿Αδιμέλεχ, 25] καὶ ἐκ τῶν ἀαρχονΐων Σικι- 
μὼν εξελϑοι τῦυρ ἐξελϑοι τὺυρ (ῇς 15), και καΐαφαγοι τον Αβιμελεχ 
καὶ τὸν οἰκὸν αὐτου ζ4. εἰ δὲ μὴ ἐξελϑὴ πὺυρ απὸ τῶν Σικιμων καὶ ἐκ 
τὸ οἰκ Μαάλω και καΐαφαγοι τον οἰκον Αξιμελεχ, ς8. ἐξέλθοι 
πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικίμων) εκ τῶν αρχονΐων Σικιμὼν ἐξελϑοι πὺρ ς9, 
82, 118. εκ τῶν ἀρχούων Σικημων ἐξελϑε πὺυρ Υς. 
απὸ τῶν ανδρων ΧΙ, τό, 30, ς7,), 63, 779 84.) 8ς) τοῦ, 121) 1345 200» 

236, 237. ΑΙά. (Αι. Νίς. ἐκ τῶν ἀνδρῶν. Οομρρὶϊ. ὠπὸ ἀνδρῶν 
Σικίμων] ἐξ Αδιμελεχ 29. καὶ ἐκ τῇ οἴκε Βηϑμααλὼ] α 59, 75» 
118. ἐκ τῷ οἴκβ] ἀπὸ τὰ οἰχβ το. ΑἸεχ. . Βηϑμααλὼ 2] Μαλ- 

λων ς3. Μαλω 57. (οπιρὶ. ,..,82. Μααλλων ὃς, τού, 134, 144. 

ΑΙεχ. Μααλων 108. Μααλὸν Θεοῦ. ᾿Μοαλὸν δαν. Οἶτορ. καὶ 

καϊ]αφαγοι] καὶ ἐμπρήσαι δῖαν. Οἴτορ. ᾿Αδιμέλεχ, 231 -Ἑ καὶ 

ὙΟΥ οἰχὺν αὐτὰ ζ0,) 737 76, 829 84, τού, 118, 134. 

ΧΧΙῚ. Καὶ ἔφυγεν] και ανεχωρήσεν ζ9. χῶϊ αἀπεδρα ὃς." Καὶ 

ἔφυγεν---καὶ ὥκησεν και ἀπέρ (πο) ἸΙωαϑαμ, και ἐπορευϑὴ ἐν οδω και 

εφυγεν εως Κηρα καὶ καϊωκησεν 8. Καὶ ἔφυγεν--ἀδελφα αὐτῷ} και 
απεδρα. Ἰωαϑαμ, καὶ ἐπορευϑὴ ἐν οδω, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Ῥαραϑ, καὶ 
καϊωκησεν ἔχει. ἀπὸ προσωπου τὰ ̓ αδελι ελφου ἄντε Ἀβδιμελεχ, 54) 82. 
Καὶ ἔφυγεν Ἰωάϑαμ καὶ ἀπέδρα] και απεδρα Ιωαϑαμ, καὶ ἐφυγε Χ, 
ΧΙ, 18, 29, 309 ςς, ςό, 63, 645 71) 76, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. 

Οοιηρὶ. Αἰά, ἤς, εἰ Ιωαϑαν, τς. καὶ ἀπεδρα Ἰωϑαμ καὶ ἐφυγεν 10. 

χα! απεδρα Ιωαϑαμ. 118. ἔς, οὐπὶ ᾿Ιωάϑαμ ἴῃ οδιατδέξ, ταϊπογε, ΑἸεχ. 
καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπέδρα ᾿Ιωαϑὰμ ἀπὸ τοροσώπε ᾿Αδιμέλιχ, ἀδελφδ αὖ- 
τὰ Οεογρ. Ἰωάθαμ] Ιωϑαμ 111. Ιωαϑαν τό,’ 131. καὶ 
ὠπίδρα)] α 75. καὶ ἐπορεύϑη] και ἐπορευϑὴ εν οδω“1 ς, 18, τον 1οϑ. 
και ἐπορευϑη ἐν οδὼ καὶ ἀνεχωρησεν 7 γ6, 8. ιού, 1 34: καὶ ἐπο- 

ρεύϑη ἕως Βαιὴρ] καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ, καὶ ἔφυγεν εἰς Ῥαρά ΑἸεχ. 
ἕως Βαιὴρ] εἰς Βηρα Χ, ΧΙ, 15), 18) 55) 64) 1ο8, 118, 121, 128, 
Οὐοιρὶ. ΑἸά. δίων. Μοίᾳ. εὡὼς Βηρα τό, 29, 30, ς2, ξ3,) ςό, ς7, 63, 

57, 85. 131) 144.) 236, 237. (αἵ. Νίς. εἰς Βαρα 19. εἰς Ραραϑ' ςο. 
ἑως Βυρα 71. εἰς Ῥᾶρα 7ς. εἰς Βαραϑ γό, τού, 134. εἰς Βαυραϑεῖ 
84. ὁδὸν Βὴρ Ατη). 1. ὁδὸν εἰς Βὴρ Απη. Εἀ. ἕως Βὲρ Οεοτρ. εἰς 
Βὴρ 5ιαν. Οἴἶτος. καὶ ᾧκησεν] καὶ καϊωχησεν Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 
20, 30, ςζ, τό, 63, 64,7 ς, γό, 845 τού, τοβ, 118, 121) 128, 134. 

Οοπηρὶ. ΑΙἸά. ΑἸεχ. α καὶ Οεογρ. ἀπὸ τροσώπε ᾿Αδιμέλεχ, ἀδελ- 

φᾷ αὐτῷ ,ἰἶς εοσσ. ᾿Αδιμέλεχ, ἄδελφε αὐτῇ Ὁ τὰ αδέλφα Αδι. 
μελεχ, 59. τα; αϑελφε αὐε Αξιμελεχ, 75. 118. ἀϑελφᾷ] τὰ αδελ- 
φε Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, ςς, 64, γ6, 84) τού, 1τοϑ, 121) 128, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. αὐτῷ} αὐτῷ Αγ). 1. Απῃ. Ἐαά, 8[δν. ᾿ 
ΧΧΙ͂Ι. Καὶ ἥρξεν ᾿Αξιμέλεχ) α 82. 

μέλεχ] ο Αξιμελεχ, 84. 
γ6, 82, 84) τού, 118, 128, 134. 

ἦρξεν] πρξατο ςς. ᾿Δδ.. 

ἐπὶ τῷ Ἰσραὴλ Οομηρ!. ἐν Ἰσραὴλ 

πὸ ἀνδρῶν] 

ἐπὶ Ἰσραὴλ] ἐπὶ τον Ἰσραὴλ 18, κ4γ ξ9,᾽" 

Ἰσραὴλ] τῳ Ισραηλ 64, τοϑ. ΑἸεκχ. δίαν. τι Ἰσρὰηλ 7. τρία 
ἔτη] ΤΥ. ς49 τό, 49» 63, 75, ε18. ΑΥπ). τ. Ατπι. Ἐά. 

ΧΧΙΠ]. ἀναμέσον ι Ἵ ἀνθὲ μέσον 144. ᾶς ἰηῆα. ᾿Αδιμέλεχ!] 

ἐπι Αδιμελεχ, 237. ἀναμέσον 2.3] ἀνὰ μέσον τιό6. ,.)γ1. ἄν- 
δρὼν Σικίμων] ἀνδρων Σιχιμὼν ἐν τῷ οἰκω Αδιμελεχ, 77, 847) τού, 134. 
καὶ ἠϑέτισαν ἄνδρες Σικίμων] κα τό, 53) 54) ξἢ, ζ0) 7) 82, 118, 1319 

436, 237. (αἴ. Νίς. ἠϑέτισαν] ἠἡϑέτησαν Ατπ). τ. ΑΥὐπι. Εἀ, Οεους. 
ϑίαν. Μοΐᾳ. ἐνύδρισαν δ[αν. Οὔτορ.  ἠϑέτισαν ἄνδρες Σικίμων) 
Α 2. ἄνδρες] οἱ ανδρες Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, τό, ς8, 63, 64, γό6, 8... 

ὃς, τού, τοϑ, 121) 128, 1319134. (πιρ]. ΔΙά. ΑΙεχ. ἄνδρες Σικί- 
μων] " 71. ἐν τῷ ἱοῖ λὲν 1319) 144. τὸν οἶκον ΑΥπῚ. 1. ΑΓΠῚ, 
Ἑά. σδοῦρ.0 ἐν τῷ οἴκῳ ̓ Αδιμέλεχ ]) ἐν ̓ Αξιμέλεχ 5᾽αν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΝ. Τὸ ἐπαγαγεῖν] τῇ ἐπαναγάγειν ς8. τὰ ἀγαγειν τ18, 
τὸ ἀγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτὲς Ατηι. τ. Αγηι. Ἑά. ἵνα ἐπαγάγωσιν ϑίαν. 
Οὔτορ. τὴν ἀδικίαν] -ξ- αὐτων 18. α τὴν Ατπ). Εά. ἐκδίκησιν 
(υλείονο») δῖαν. Οἰΐξγορ. τῶν ἑξδομήκοντα υἱῶν] αὐτῶν υἱὼν ἢς. 
λα εδδομηκούα γ6, 84. τοῦ, 124. κα υἱῶν Απη. τ. Ἱεροξχαλ] Ἱεροβοαλ 

το. ἤς ροῖεα. Γεδεων τπαγρ. ὃς. ᾿Ἱεροδοαΐλ δϊαν. Οἰἶγοσ, καὶ τὰ 
αἱμαῖα---αὐτῇ ἴῃ ἤπε ςοῃ,.] καὶ ἐπιϑεινᾶι τὸ αιμα αὐῇων ἐπι Αξιμελεχ 

τον ἀδελῷον αὐΐων τον αποκ]ειναντῶ ἀντες, και ἐπι τες ανδρας Σικιμων 
τος κατισχυσᾶντας τας χειρὰς αὐτῇ ὡςε ἀποεινωι τὰς αδελφες αὐτὰ 
:4. τῶ αἵματα] το αιμα Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 30, ςς, ςό, ς8, 63, 64, 

γό, 845 (πιαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134, 209. (ΟΠΊΡΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
τὰ αἵματα αὐτῶν τῷ ϑέναι] επιϑειναι τὸ αἰμᾶὰ αὐτῶν ζο, 82, 118, 
τὸ ὄμμα αὐτῶν ἔπιϑηναι (Π0) γ1. ἐπιϑῆναι τὸ ἀιμα αὐτῶν 75. τῷ 
ϑεῖναι τὸ αἷμα αὐτῶν Ατηι. 1. Αὐτι. Ἐά., τῷ ϑεῖναι) ἐπιϑειναι Χ, 
ΧΙ, τς» 10, 29, 30, ὅῳ γό, τού, 1οϑ, 121) 1345) 209. (οηϑὶ. ΑΙά,. 
ΑΙοχ. 

τού. 

ἐπιϑηνᾶι 18, ς δ᾽ 84: τὸν ὠδελφὲν)] α τὸν 64. τῶν ἀδελφων 
αὐτῶν 4] αὐτῶν τ, τ. Ατηϊ. Εά. ὃς ἀπίχτεινεν) τον, 

αποχϊειναντα τς, 18, 199. 30, 6ς, 64, γ6, 82, τι8, 128, 134. Οὐοπιρὶ. 
ΑΙεχ. τὸν ΕΝ ΜΕΝ γς. τὸν βοτι εβάθν 84, 8ς. τῷ ἀποκτεί- 

γαντὰ (Πς) τοό. τὸν αποχ]ιναντα τοϑ. καὶ 2] α 18. Οεοτρ, 

ἐπὶ ἄνδρας} ἐπι τὰς ανδρας Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 64; 75, γό, 84, 
84) τού, τοϑ, 121, 134. Οοπιρί, ΑἸά. ΑΙεχ. ἀνδρασι (8. ἄνδρας 
Σικίμων] τὰς ἀνδρας ἡμῶν τ2ω8. ὅτι ἐνίσχυσαν] οτι κατισχυσαν Χ, 
τὸς κατισχυσανΐας 18, 19) 64. 759 76, 82, 84. τού, 118,1 34: ΑἸεχ. 

τὰς κατισχύσανα τοϑ. τὲς χατισχύσαιῖες (Π.) Οοπϑρὶ. οἵ ἐνίσχυ- 
σαν 8ῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἐνίσχυσαν τὰς χεῖρας τὲς χατιοχύσαντας 
(Ώ0) χεῖρας τς. τα; καἤισχυσαντας χεραςῚ 1:28. τῶς χεῖρας αὐ. 
18} ρος αὐτὸν ᾿ς. , τας 64. Αἰεκ. τὴν χεῖρα αὐτῷ Ατπι. 1. 
χεῖρας αὐτῷ} χειρας αὐτῶν ς9, 75) 82. Οοπρί. οποκτεῖνα!) ὡςε 
απονΐειναι ΧΙ, τς, 18, 199» 29, 30, ςς,) 64) 71) 76, 82, ὃς, τού, τοϑ, 
118, 1217) 128, 134. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. ὡγαι αἀποχΊηναι 7ς. ῥτα- 
μηϊτ. τα 209. (αἴ. ΝΙς, τὰς ἀδελφὰς αὖτΨ} αὐτας 111. αὐτὰ 

εἰς. αὐτῷ Αγ). 1. Αγηγ. Ἐά. Οφογρ. ϑίαν. 

ΧΧΥ. Καὶ ἔϑηκαν -- ἐνεδρεύοντας] Καὶ ἐργάσαντο ἕνεδραν ἄνδρες 

Σικίμων Αγπὶ. τ. Αση. Εά. Καὶ ἀνίξησαν ἄνδρες Σικίμων καὶ ἔϑης 

καν περὶ αὐτὸν ἕνεδραν Θεοῖς. Καὶ ἔςησαν ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ ἱ ἄνδρες Σικί- 

(βων ἔνεδραν ϑῖαν. Καὶ ἔϑηκαν--- ὀρέων} καὶ ἐπισυνέζησεν (Πο) τῳ 

Αξιμελεχ οι αρχούϊες Σικιμὼν καὶ οἱ ανδρες ὥυτων ενεδρα ἐπὶ τὰς χορυ- 

φὰς τῶν ὁρεῶν 4. καὶ ἐπισυνεξησαν τῶ Αβδιμελεχ, καὶ εϑέντο αὐΐω οἱ 
αρχοντες Σικιμὼν καὶ οι ανδοες αὐτῆς ενεδρευούϊας ἐπι τας κορυφας των 
ὀρέων 118: ἔϑηκαν)Ἅ ἐϑέντο Χ, ΧΙ τς) 18, 19) 29, 30, ςς, 64, 71, 
84, 1ο8, ταὶ, 128, 200. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. συνερησαν τῷ Αξιμελεχ 
οἱ αρχοντες Σικιμων; και οἱ ανδρες αὐΐης καὶ εϑεντο 82. επισυνέγησαν 
τω Αδιμελεχ, οι ἄνδρες Σικιμων καὶ ἐϑέντο γό, τοῦ, 124. ἔϑηχαν 
αὐτῷ οἱ ἄνδρες} ἐπεισυνεξησαν τω Αδιμελεχ, οἱ ὥρχοντες ζ9. ἐπισυνε- 
σησαν τω Αβιμελεχ, οἱ αρχοντες 75. οἱ ἄνδρες Σικίμων] οι. ἀρχον- 
τες Σικιμὼν καὶ οἱ ανδρες αὐτῆς 84. Σικίμων] -Ἐ και οι ἄνδρες αὖ- 

τῆς (9. Σηκημῶν Κῶ ο, ανδρες αὐων 7ς. ἐνεδρεύοντας] ἐνεδρα Χ. 
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"ΕΣ . ᾿ς : ᾿ ὑῶν, ΥΠΠ, 
«χατέξρεψε, χαὶ ἀπέχτεινε τὰς ἄνδρας τῆς πόλεως. Καὶ 1:πῈ πρὸς Ζεδεε καὶ Σαλμανᾶ, Πὸ οἱ 18. 
ἄνδρες ἃς ἀπεχτείνατε ἐν Θαδώρ; χαὶ εἶπαν, Ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, εἰς ὁμοίωμα ἐπ βασιλέως. 
Καὶ εἶπε Γεδεὼν, ᾿Αδϑελφοί μου χαὶ υἱοὶ τῆς μητρός μου ἦσαν' ζῇ Κύριος" εἰ ἐζωογὀνήχειτε αὐ- 19. 
τϑς, οὐχ ἂν ἀπέχτεινα ὑμᾶς. Καὶ εἶπεν Ἴεϑερ τῷ παρωτοτόχῳ ἄντα, Αὐαφᾶρ, ΑΖ ΕΤΕΙΝν δὲ τἶτο 
τόρ" χαὶ οὐχ ἔσπασε τὸ παιδάριον τὴν δομφαίαν αὐτῷ, ὅτι ἐφοξήϑη, ὅτι ἔτι ὙΕΟΤΕ ΟΕ, ἦν: Καὶ 21. 
εἶπε Ζεξεὲ καὶ Σαλμανὰ, ᾿Ανάςα σὺ χαὶ συνάντησὸον ἡμῖν, ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ δύγαμίς σϑ' χαὶ 
ἀγέςη Γεδεὼν, χαὶ ἀπέχτεινε τὸν Ζεξεὲ χαὶ τὸν Σαλμανά" χαὶ ἔλαδε τὰς μηνίσκους τοὺς ἐν τοῖς 
τραχήλοις τῶν χαμήλων αὐτῶν, Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸς Γεδεὼν, Κύριε, ἄρξον ἡμῶν 22. 
χαὶ σὺ, χαὶ ὃ υἱός σου, χαὶ ὃ υἱὸς τοῦ υἱοῦ σου, ὅτι : ἔσωσας ἡμᾶς ἐχ χειρὸς Μαδιάμ. 

Ὶ 

8οῳ. Οοπιῇ. ΑΙά, Αἰεχ. δεοιρ. δῖαν, - Γεδεων 54, γ8ν) τιβ,. Ἐξ τ οἱ 2] αὐτῇ Ἀπ. :. Απῃ. Ἐά. Οϑοτς. δῖαν. ; ᾿Αναρὰς κατέσκαψεν Γεδεων ς9, γύ, 84, τοῦ, 114. καὶ ἀπίχτεινε-- πόλεως] ὠπόχεινον] ὥναςηδδέ ἀπόκ]ξινον Ατπι, ι. ἀνάρηϑι καὶ απόχ]εινον καὶ τὲς ἄνδρας τῆς πόλεως αἰπέκτεινε Οφογρ. ΔΑἴπ, Εά. Οεογν. ἔδπασε] ἐσ πασατὸ 18, 44) ξ4) ξ09, 759 γύ, ΧΝΤῚ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγει (ἢς ἰπῆα) Ατπη. 1. Αἰτη. Εά. εἶπε 84, τόό, 118, 128, 144. Ταιδαριον] -᾿- αὐΐξ τς, 18, 19, 64, τω8, πρὸς] εἶπε Γιδέων προς 4.) ς4, 9, 759 γύ, 84, τού, 18, 134. πρὸς ΑἸά, Αἴεχ. ῥομφαίαν] μαχαιραν ΧΙ, τς, 10, 29, 30, 44, 4, Ζεδεὶ] προς Ζεε γ7. πρὸς Ζεξεὲ καὶ Σαλμανα] τῷ Ζεξεὲ καὶ τῷῦ ξς, 64, 71, 76, 84, 8ς, τού, 118, 121, 128, 1 34. Οοπρί. ΑΙά, Σαλμανὰ Αττῃ. τ. Ατηγ. Ε4. τῷ Ζεξὲ καὶ Σαλμανα Οεοῦρ. πρὸς ΑἾΪοχ. μαχερα γς. αὐτῷ 425] αὐτῷ ΑἸοχ. ὅτι 195] διοτι 44, Ζεξεὶ καὶ Σαλμονὰ δ5[αν. Οἷτοσ. ΠὲῈ οἱ] τινες οἱ ς4) ςο, 7ς, τ18, 54. 73) 76, 84, τού, 134. α Θεοῦ. ὅτι ἔτι νεώτερος ἦν] ἣν γαβ 128. ποῖοι ςθ. δίαν. τῷ εἰσὶν Ατπ). 1. Αγ. Εά. ἐν Θαξωρ] νεωτερος ζᾷ, ξο, 78ν 118. νεώτερος γὰρ ἦν ϑίαν. Οἴτορ. ἔτι] ἐν Βαϑὼρ ται. καὶ εἶπαν], γ6. εἶπαν] εἰπον 4» 54. 50. 78, ΑΧ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 29, 30, ς3, ξς) τό, ςγ, ς8, 63, 64, γι, 84, τού, 134. λέγεσιν Αττῃ. τ. Αγῃ. Ἑά. Ὡς σὺ] ὡς εἷς σὺ 1. 76, γγ, 85, 84, 8ς, τού, τοβ, 128, 131) 134.) 144, 200, 436, 237. ὡς εἷς σὺ 18, το, τοβϑ, 128. ὡσεί συ 29, 58. ἔς, ἱπίεγ πποοβ, Αἰεχ Ο μηρί, ΑἸ4. (αι. ΝΊς. Ἀπ. τ. Ατπη. Εά, δαν. ἸΜοίᾳ. Βιαδεῖ ἱπ οβα- ὡσεισ σὺ (ῇς, οτιαῆιε ργὸ ὠσεὶ σὺ νεῖ ΡΓῸ ὡς εἷς σὺ) 64. ὡς εἶ σύ 71. τϑξϊ, τηΐποτε ΑἸοχ, νεώτερος ἦν} ὙΙ. ες, 18, 10) 64, τοϑ, 128. ΑΙά. Ὡς σὺ--- βασιλέως] ὡὠσει εἷς εξ αὐἴων ὁμοῖος σοι ὡς εἰδὸς νιοις (οιηρὶ. ΑΙεχ. βασιλέων 44. ὡς εἶ σὺ εἷς ἐξ αὐτῶν, ὅμοιοί σοι ὡς εἶδος μορφῆς υἱῶν ΧΧΙῚ. Καὶ εἶπε] καὶ λέγουσι Ἄγη. τ. Αὕτη. ΕΠ. εἶπε] εἰχον 
βασιλέων ς4. ἔς, ηἰῆ ομοιος εἶδος ΡῖῸ ὁμοῖοι σοι ὡς εἰδος, “τ. ὡς συ το, τι8. ᾿Ανάςα]) αναςα δὴ Χ, ΧΙ, τς, 18,44, ς4, ς8, 64, 21 εἰς ὁ εἰς εξ αὐΐων ὁμοῖος σοι ὡς ειδος μορφὴς υιων βασιλέων το. ὡς εἷς 75, 76, (πιᾶγρ. 8ς.) τοῦ, 1οβ, 12 1). 128, 134. (πηρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. , ἐξ αὐτῶν ομίοι σου (ἢς), ὡς εἶδος μορφῆς υἱῶν βασιλέων γς. ὠὡσει συγ ανᾶςας δὴ 10. ᾿Ανάγα σὺ] ἀνάγα καὶ σὺ ἀπὸ σοῦ Ατἴπι. 1. εἷς εξ αὐων ομιοιος σοι" ὡσει εἰδος υἱων βασιλέως γ6ό. ὡς σοῖ ὡς αὐτὸ ΑΑτηι. Εά. ἀνάσα δὴ σὺ 8ῖαν. σὺ] δὴ ςς. καὶ δυνάντησον ] 
ὅμοός σοι, (ἢς) ὅμοιος αὐτοῖς ὡς ὁμοίωμα υἱὰ βασιλέως 82. ὡσεί συ α καὶ Απτῃ. σ. Απη. Εάᾳ. συνάντησον] απαντησον Χ, ΧΙ, ας, 
εἰς εξ αὐτῶν ὁμοῖος σοι, ὡς εἰδὸς βασιλέων 84. ἔς, πἰῇ νιων βασιλέων, 18, το, 29, 30, 44) (4, ςς, τό, ςΒ, 63, 64, γ1, γό, 82, 84) (πιᾶγρ. 
1ού, 134. ἔς, πἰῇ εἰδος μμορῷης νιων βασιλέων, 118. ὡς συ, ὡς ἄυτοι, 8.) τού, τοβ, 118, 121, 128, (4.. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. απᾶντι- 
ὁμοῖος σὺ ὁομοιος αὐτοῖς, ὡς ειδος νμων βασιλεων ται. ὡς σύ: ἥτω καὶ σον )ς- ὅτι ὡς ἀνδρὸς ἡ δύνῆδις σε} ὅτι κατὰ ἄνδρα καὶ ϑύνα-. 
.. δ᾽ ἡ ὦ λ 4,4 8 ὁ ς ῳ ε 7 
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αυτοι" ὀμοιος σοι καὶ σὺ ὅμοιος αὐτοῖς. ὡς εἶδος υἱῶν βασιλίως Ατων. τ. μις αὐτῇ Απη. σ᾿ Ατστη. Ἐά, Ὑαρ ἀνὴρ ὅτως ἡ δύναμις αὐτῷ 
Ἄπῃ. Εά. ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ἐγένετο ὅμοιός φοι, καὶ σὺ ὅμοιος αὐτοῖς ϑῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ὡς ἀνὴρ ἡ δύναμις αὐτῷ ϑιῖαν. Μοίᾳ. ἀνδρὸς} 
ὡς υἱοὶ βασιλίως Θεοῖς. ὡἧς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ὅμοιος σὺ εἶ αὐτοῖς. πριῶτο ἀνὴρ καὶ 44. ἀνὴρ (ςς, υἱ νἱάέτι.) ς8, 71. ἀνδρὺς καὶ δύναμίς σε} 

᾿ ΠΕ ε ΜΕ 7 ε ." ε ᾽ν ε 
Ὑῶρ αὐτῶν εἶδος ὡς υἱοὶ βασιλέως 5[αν. Οἶἶτγορ. ὡς σὺ, ὡς αὐτοὶ, ἄνηρ ἡ δυναμις αὐτε Χ, ΧΙ, 18) 18, 20, 30, 64, (πιαγρ. 8ς.}) 12 17) 128, 
ὅμοιος σὺ εἶ αὐτοῖς, ὡς εἶδος υἱῶν βασιλέων 8ιῖαν. Μοΐᾳ, ὥς αὐτο) ΑἸά. ΑἸεχ. ἄς, ἰῇ καὶ ἡ, 19, ς4, 509, 75, γό, 84, τοό, τοϑ, 118, 
Δ 19,.1ο8., Αἰεχ., ,ὡς ς3. “τως ἀυτοι 71. εἰς ὁμοίωμα , εἰς 134. Οομπηρὶ. καὶ ἀνέρη Γεδεὼν, καὶ ἀπέχεινε] καὶ ἄναςς Γεδεὼν 
53. 1317144: ὡς ομοιωμα τό. εἰς ὁμοίωμα υἱῷ βασιλέως] ὁμβοις ἄἀπέχ]εινε 5ῖαν. Οἴἶτορ. ἀπέκτεινε] ἀνεῖλε Χ, ΧΙ, τς, 18, τ, Ζ09. 
σοι, ὁμοιος αὐτοῖς ὡς εἰδὸς υἱων βασιλεως Χ, ΧΙ, τον 29, 64. ἔς, πἰῇ 30, 44, κ47) ςς, ς8, ό4, γ6, 84. (πιᾶτρ. 8 5.) τού, τοϑ, τι8, 121) 128, 
βασιλέων, 18, 128. (πρὶ. ἢς, ΠΠΠ ὁμοῖοι ργὸ ἔδουηάο ὁμοιος, 71. 134. (οπιρῖ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἄνηλε )ς. τὸν Ζεξεὶ] , τὸν τς. τὸν 
ὅμοιος σοι. ὁμοιος αὐΐων ὡς εἰδος υἱῶν βασιλεων 19, τοῦ. ομιος συ αυ-. Ζεζξεὶ καὶ τὸν Σαλμανα) αὐτες 44. τὸν Σαλμανα] , τὸν ςς, 237. 
τοις ὡς εἰδὸς μορφης υἱων βασιλεων ς8. ὅμοιος σὺ ὅμοιος αὐτοῖς ὡς εἰ. γον Σαλμωναν )ς. ἔλαξε] ελαδον ς8, ςο. μηνίσκες] μανιακὲς 
δος υἱῶν βασιλέως ΑἸά. διμοιός σοι, ὅμοιος αὐτῶν, εἷς ὡς εἶϑος [μορφὴ] τό, ς2, ς7, 77ν ὃς, 131, 416, 227. Οζι. Νῖς, μνηΐκες (6) 144. 
υἱῶν βασιλέων (ουπῃ εἷς ἴῃ σδαγαέξ, πγϊμογο) ΑἸοχ. υἱξ βασιλέως) τὲς ἐν τοῖς τραχήλοις] α τὲς ΑΥπγυ . Ἄγηι. ΕἘά, οἱ ἦσαν ἐν τοῖς τρα- 
υἱῶν βασίλεως τό, ς3, 57. 85, 131) 144) 200, 236, Οὲ, Νίς. υμων χἥλοις Οεογρ. βασιλέων 77, 237. ' ΧΧΊ εἶπον] εἰπεν τς, τό, 18, 15. 53» ςξ» 97, ς8, 64, )ς, γ6, 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπεῖ ρος αὐΐους τό, ς, γ)7., τ31, 216. (γα, Νίς, 77. 82, ὃς, τού, τοϑ, τι8, 128, 131, 1347 200, 226, 237. Οοπρρὶ. 
Γεδεὼν} -Ἑ ρος αὑτοὺς 200. ᾿Αδελφοί μου] , μου Ατπ). 1. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. λέγεσιν Αγ. τ. Ατπγ. Βα. αἰνῇ} ἄνδρες 
᾿Αϑελφοί μυ---ἶσαν] ἀδελφοί μου ἦσαν υἱοὶ τῆς μητρός μου Θεὸγρ. Ατην, ἘΔ, βίαν. ἀρὸς Γεδεὼν) -Ἐ λέγων 447) το6. τῷ Γεδεὼν 
καὶ υἱοὶ] Χαὶ σι νιοι τύ, τού, 134) 144. Οαῖ, Νίς. α καὶ τοβ. (σαιρ!, Αχγη). 1. Αστη. Εά, Οεογρ. Κύριε], Χ,ΧΙ, 1 ςγ 18, 320, ες, ς6, ς8, 

- καὶ υἱοῖ τῆς] καὶ οἱ τῆς οοττ. 18. ἤσαν] εἰσι Χ, ΧΙ, ες, 29,30, 63, ὅς, γι, 75. 76, 82, 8.4, τού, τοϑ, 118, 128, 134. Οοιμρὶ. ΑΙ. 
537) 71) (δς, τηαγρ.) 121. ΟΟπΊρΙ. δῖδν. εἰσιν" καὶ ὥμοσεν. αυτος ΑἸεχ, Αστη. 7, Αση. Βά. Ο:εοτρ. ϑίαν. ἀρξον] ἄρχε Χ, 20, 10, 
καΐχ τε Θεΐ λεγὼν 44, ζ9, γό, 84, τοῦ, 118, 134. ἢς, ηἰῆ εἰσαν 71. ἀρξων τό, 111. ἄρξον---υἱός σ5} ἄρχε ἡμῶν συ χαι οι νιοι σϑ 
ΡΓῸ εἰσιν, 75. “Ἑ καὶ ὅμοσεν αὐτοῖς Αττα. τ. ΑἸ. Ἐ4. ἧσαν: ΧΙ, τῶι. ἄέχε ἐν Ἡμῖν σὺ καὶ οἱ νιοι σὰ τς, 44, 76, 84.) τού. ΑΙεχ. 
ζῇ Κύριος] εἰσι» ζη Κυριος (ςοιτ. εἰσι" καὶ ὥμοσεν αὐτοις, ζη Κυριος) αρξον ἡμῖῦ σὺ καὶ ὁ νιὸς σε ς8. ἄρχε ἡμῶν καὶ δὺ καὶ οἱ υἱοί σα ΑἸά. 
18. εἰσιν, καὶ ὠμοσιν αὐῆοις. ς Κύριος το, ς8, 64, τοϑ, τ58, ΑΙά. ἄρξον ἡμῶν καὶ σὺ] ΚΡΧέ ἕν ἥμην σὺ τϑ, το, ς4, ὅς, τοϑ, χτι8, τ28 
ΑἸκχ. εἰ σὺ καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς κατὰ τῷ Θεὲ λέγων ζῆ Κύριος 4. ἃ 34: (ΟΡ ἀρχϑ ἡμῶν συ ς 5. ἄπτῃ, 1. Αγη, Ἑά. ἄρχαι ἐν ἧς 
ὄ Κύριος] Ῥγαπλϊτε, χαὶ λέγει Ἄχπι, τ. Ασῃη. Ἐά. κ,ἱ ἐζωογονήκειτε σὺ (ἢς) ᾽ς. ἄρχε σὺ ἐφ' ἡμᾶς Οεοτρ. ἄρξον σὺ ἐν ἡμῖν 5ιαν.- 
αὐτὰς] εἰ ζωε; ἐπεφυλάχει χεῖρ αὐτὰς Ατγῃη. 1, Αγῃι. Βα. ἐζωογο- Θετορ. ἄρξον ἡμῖν καὶ σὺ 8ϊἴαν. Μοίη. καὶ σὺ] α και Χ. Αγγν. 1. 
νΉχειτε} εζωογονησαῇε ΧΙ, τς τό, 18, 29» 44.» 3, ζ4) ςζ, 57, 8, Ατ.Εὰ. καὶ ὁ υἱός σου] και οἱ υιοι σε Χ, (επιεηήαϊ, ἴῃ τηϑγρ. ς6.} 
71, γ6, γ7, 8ς, τοῦ, τοβ, 118, 121, 128, 131, 134, χ44, 2099, ϑογρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ υἱός σε Αττη. ᾿. Ατγῃ. ΕΔ. καὶ ὁ υἱός 
236. (οπιρί. ΑἸά, ΑἸεχ. Ολσ, Νίς. ἐφωογονησᾶγο 19. εφωγόνησα- σα, καὶ ὃ υἱὸς τῷ υἱῶ σα] ἊΦῚ δὲ υἱοὶ σ καὶ ὁ υιος' ΤῈ νι σὰ 61, 34 

. Ἢ 75. εξζωογονηκατε 8. ἐζωγονησατε 2 37, αὐτὲς] αὐτοῖς καὶ υἱοὶ υἱῶν σου ϑῖαν. Οὔἶτορ. καὶ ὶὶ υἱὸς τῷ υἱῷ 45}. Π, 118. "ὰ 
: 

ΧαῚ οι νιοὶ τῷ υἱξ σῃᾳὶ τό, (2. ς 
ἱ 

᾿ ΧΧ. εἶπεν] ἐπε Γεδεων 44). τῳ, ςο, 75» 70, τοῦ, τιϑ, 134. ςιδτδέξ, πήποτε ΑἸεκ. ἐς ἐ ργΝ Ετὔνρ το αο ἐν ὀοηνον 1εϑὲρ] τω [εϑὲρ τ, ᾿ς; 64, γς, γ6, 84, 1ού, τοϑ, 118, 128, 134. δογρ. καὶ οἱ υἱοὶ τῶν νἱῶν σου δῖαν. Μοῦ ΒΞ - γε βαιθς 

(οπιρὶ. Αἰοχ. Ασπιςς. Αγηι. Εά. Οεογρ. δίαν, 44. τῷ τρώ- δ - αν ἐξ εξο ες κα τ 

ΜΗ προς εὐ ὰ ἐν ᾿ Α Ἄ βω σ8 καὶ οι ὑιοι τείυια σε 8ς. συ ἐσωσας) σεσωχας Χ, ΧΙ, 18, 29, 
ΔΤ Τὸ» 295 58. 78. ΛΤὼ πρωγοτοχω τ2ϊ. αὐ ἀφ ζῇ, ςςγόᾳ, γι, 78: 7όν 84, τοῦς ἴοϑ, 118, 121, 128, 134. (φοπηρί. 



ΚΡΙΤΑῚ. 
ΚΕΦ. ΥἹΠ. 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς Γεδεὼν, Οὐχ ἄρξω. ἐγὼ, χαὶ οὐχ ἄρξει ὃ ὁ υἱός μου ἐν ὑμῖν' Κύριος ἄρξεν 
ὑμῶν. Καὶ εἶπε πτρὸς αὐτὰς Γεδεὼν, Αἰτήσομαι παρ᾿ ὑμῶν αἴτημα, χαὶ δότε μοι ἀνὴρ ἐνώτιον 

23. 

24. 

25. 

“26. 

ὡΣ:: 

ἐχ σχύλων αὐτϑ" ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται. 
Ν 9, Νε ΄ 9 ἢ »μἋν»ν 3 ρΡο ν"΄.κ 33 » ’ 39 "Ὁ 

μεν" καὶ ἀγέπ]υζε τὸ ἱμάτιον αὐτδ, καὶ ἔδαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον σχύλων αὐτξ. 

Καὶ εἶπαν, Διδόντες δώσω-- 
.» 7, ξ 

Και ἔγενετο ὁ 
“ ρ᾿ » ’ “" " Ὁ  », ᾿ ΄ “,«Α«ωὠἨὨἼἶε 7 . -ο 27 κῷ ᾽ 

ςαϑμὸς τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν ὧν ἤτησε, χίλιοι χαὶ ἑπ]αχόσιοι χρυσοὶ, ττάρεξ τῶν μηνίσχων 
,«Ἄ«Ἄῳ.ω ᾽ Ν τὶς ᾽ ᾿ ἦ 2 “͵ι,Σς΄ςν΄ι “ δ ν » Ν ρ 

χαὶ τῶν ςραγίαλίδων χαὶ τῶν ἱματίων καὶ πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιὰμ, χαὶ ἐχτὸς τῶν 

« 

ΑΙεχ. α σὺ Απῇ τ. Ἀπῃ, Ἐά. ἔσωσας] σεσωκας 18, το, 30. 
ἐχ ΘΠ Εν ἐν χειρῶν Αγ. 1: Απῃ. ἘΔ. ἐκ τῶν χειρῶν ΟΘεογξ. 

ΧΧΙΠ, Καὶ εἶπε] καὶ λέγει (ῇς ἔεγε δ εὺ ΑτπΊ. 1. Απῃ. 
Ἑά. πρὸς αὐτὰς} ,, 44. αὐτοῖς Ατγη.. 1. Απῃ. ΕΔ. Οεοτγρ. 
Οὐκ ἄρξω---ὐμῶν ἴπ ἤἥπε ςοπλ.] Νίοπ ΚΡ ο Δ 8 4ξο νεβτὶ, δεζκε ΤΟΙΣ 

σιρμε, (ξὰ εις φτίησορε οὶ ἐπ νοόΐε. ΝΊοὶϊ. Ταρί, ἄρξω ἐγὼ] 
τ᾿ ὑμῶν Χ, ΧΙῪν ᾿ς, 18, 29, 44) 559 56, 8, 63, γ1) γς, γό, 82, 84, 

“τοί, τοϑ, 118, 121, 128, 134) 4ο0. ΟΟμρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. 
Απῃ. τ. πη. Ἐά. αρζομαι ὑμῶν εγὼ ι6. αρξζω ὑμῶν ἐγὼ 30, 

52, 53» 57, 77» 85, 131) 236. λ΄ εγὼ 59. “Γυμιν 64. δῖαν. Μοίᾳ. 
ἀρξω ὑμῶν 144. -Ἡ ἐφ᾽ ὑμᾶς Οέεογ. καὶ οὐχ] α καὶ (ρηπιο: 
βαρεῖ πιδπὰ τεο. 18.) 7. καὶ οὐκ ἄρξει ὁ ὃ υἱός με ἐν ὑμῖν] ετε ὁ 
νιος μου 44. δδὲο νιος μα γς. καὶ ἐκ ὥρξει ὑμῶν υἱός με Απτῃ.. ι- 
ἄπη. Ἐἀά. μηδὲ ἄρξει ὁ υἱός με Οεογρ. ἐδὲ ἄρξει ὁ νἱός μου ὑμῶν 
ϑίαν. Οἶτος. ὁ υἱός με ἐν ὑμῖν] ὑμῶν ο νιος μ ξΞ4,) 39. ἐν ὑμῖν} 
ὑμῶν Χ, ΧΙ, 15, 18, 29, 55», 64. 715 76») 84) {πιαγρ. 8ς.) τού, ττ8, 
1815 128, 1124. Οομρὶ. Αἰεχ. δίαν. Μοίᾳ. ἡμῶν ΑἸά. Κύριος 
ἄρξει ὑμῶν] α 845). 128. Ργααντε. ἀλλὰ Ατη,. 1. Απη. Ἐά, Οεόγρ. 
“ Οἴτορ. Κύριος ἄρξῃ ὑ ὑμῶν 51αν. Μοίᾳ. ὑμῶν] ἡμῶν γ6. 

ΧΧΙΝ. Καὶ εἶπε--αἰτημα] αἰταμαᾶι δὲ παρ᾽ ὑμῶν αἰτησιὶν 44. 
«ρὸς αὐτὲς] αὐτοῖς Απῃ. τ. Α΄πη, ἘΔ. Οεογρ. πρὸς αὐτὰς ΓῈ- 

ϑεὼν} Γεδεὼν τρος αὐΐες 11, 16, ς7, 77» 85» 131) 144) 236, 237. 
Αἰτήσομιαι!) αἰτησὼ τό, 63. αἰτεμαι 6, 84, τού, 134. Ἔ ἐγὼ 
Θεοῖς. Αἰτήσομαι τσαρ᾿ ὑμῶν αἴτημα] αἰτήσιν αἰτέμαι ταρ᾽ υμων 
54, 59, 118. αἰτισιν αὐτεμε παρ᾽ ὑμῶν 7ς.-. αἴτημα] αιτησιν Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 10) 20, ςς, 64, 76, τού, ᾿1τοϑ, 128, 114. ΟομρΡ!]. ΑἸά, 

ΑΙεχ. αἰτήσει 20, 71) 121. αἴτημά τι ΑΓπΊ. 1. Αστῃ. Εά. ΘΟ οτς. 
τ' χρῆμα ϑίδν. . Οἴἶτος. καὶ δότε μοι ἀνὴρ] δότε μοι ἀνὴρ ἵκαρος 
ὑμῶν Θεοῦ. ἵνα μοι δῷ ἀνὴρ δῖαν. Οἴἶτογ. καὶ ἵνα δῷ μοι ἕκαςος 
αἰνὴρ ϑῖαν. Μοίᾳ. δότε] δοτω τό, ζ2, ς3) 57, 63) 77, 8» 121) 
131) 144, “16. ΑἸά, (δι. Νῖς. δότε μοι---σκύλων αὐτῷ} 2 α!δ 
σεἰλὶ πο γείχμε ἱπαμγεπα ὧς »γσάα μα Ἰαιοϊξ, (ὐδἷαγ. ἀνὴρ] κατ᾿ 

ἄνδρα Αττη. 1. Αγην. Ἐά, ἐνώτιον] εκ ἐνωτιον ς9. ἐνώτιον ἕν ΑΥ̓ΤῚ. 1. 
Ατπι. ΕάΦ. α Θεοῦρ. ἐνώτιον ἐκ σκύλων} ἐνωπίιον τῶν σκυλὼν 18. 

ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτῷ} εκ των σκυλὼν αὐΐς ἐνωτιον 63. ενωτιον χρυ- 
σὰν ἐκ τῶν σχυλω (οὐπὴ ν ἤιργὰ ]1η.) αὐΐων 7ς. ἐκ σκύλων] τῶν 

σκχυλων 15.) 19) 64, τοϑ, 128. Οοπρ!. Αἰά. ΑΙεχ. εκ των σκυλὼν τό, 

80, 44) 43, 6, ς7, 76, 77» 84) ὃς, τού, 1345) 200, 236, 237. Οαϊ. 
Νίς. ἐκ σκύλων αὐτῷ} κα Χ, ΧΙ, 20, ς τ», 717) 121. εκ τῶν σχυλων 
αὐων ς4. 118. εκ τὼν σκυλων ς8. ἐκ σκύλων ἐκεῖθεν ΑΥ̓ΤῚ. 1. ΑΙ. 
Ἑά. ἀπὸ σκύλων αὐτῷ Οεοτρ. δῖαν. αὐτξ] αὐΐων ς9ς.ἁ χρυσὰ] 
πολλα χρυσὰ ἦν τς) 18,64, τ28. χρυσα ἦν 44. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΟΘεοτρ. 
Χρυσα τολλα ἦν 58, τοβ. ΑἸεχ. χρυσὰ ἦσαν Ατη). 1. Αγ. Εά, 
χρυσᾶ πολλὰ ἦσαν δῖαν. Οὗτος. ὥς, οὔπὶ πολλὰ ποῦ πηςοϑβ, δαν. 
Μοίᾳ. αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται] ἦν αὐτοις πολλα οτι Ἰσμαη- 

λιται ἦσαν 54» 589, 76, 84, 190, 118, 134. ἧς, πἰῇ εἶσαν, γς. 1: 

Ἰσμαηλιται ἤσαν 128. ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται] Ισμαηλειταις Χι - 

ἦσαν ᾿Ισμαηλίται] Ισμαηλειται ({εὰ ε ροίξεα ἀεἰεῖυ )) ἡσαν 1. ΤῊ 

ΧΙ, τς») τό, 18, 19» 30) 44) 53» 55» 50, 57. 58, ὅ4, 77, 82, ὃς, τοϑ, 

121) 121) 144. 230, 237. (ὐοτηρὶ. (ὑΔι. Νὶς. Ατπὶ. σ. Αγὰ. Εαά. 

Οεοτγρ. ϑ8ιαν. Μοίᾳ.. ἴσμαηλειται ἡσαν 63. ΑἸεχ. 
ΧΧΥΝ. εἶπαν] εἰπὸν 4450 45) 49. 75» 845 134. ἀνέπῆυξε] 

φνελῆιξεν 75. ἐβριψε ταῦτρ. ὃς. ἀνέπ]υξαν ϑῖαν. Οἴτορ. τὸ 
ἑμάτιον) συν τὸ ἱμαῖῆιον 1ξ, 64. συν τῷ ἡ λάτιο 18. αὐτῷ κι] 
κϑίαν. καὶ ἔδαλεν ἐκεῖ ἀνὴρ] καὶ ἡ ἔῤῥιψαν ἐ ἐκεῖ ἄνδρες ϑ1.ν. ἔξα- 
λὲν} ἐρριψεν Χ, ΧΙ, τ) 18, 19, 29) 30, 44) 54, 58) ε6, 64, 71, 
"6, 84, τού, τοϑ, 118, 121, 128, 134. (μηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ερρηψεν 

γ5. εδαινεν 77. εθδαιεν’ (σοττ. πιᾶ τες. ἴῃ ΠΊΔΓρΡ.) 121. ἐκεῖ 
ἀνὴρ} Ὑτ. ς4) 59, 75. ΑΙά. κ ἕκες 121. ἀνὴρ ἕκαςος Ατγγ. 1. 
ἐκεῖ ἀνὴρ ἕκαςος Ατπι. Εά. ἐκεῖ ἕκαςος Οεοτῖρ. ἐνώτιον] ἐνώ- 
στιὰ χρυσᾶ Αἴτη. 1. Απη. Εά. ἐνώτιουν χρυσᾶν Οεοῖρ. -Ἐ χρυ- 

σᾶν 5ϊαν. Οἰἶτον. κατ᾽ ἐνώτιον 5ῖαν. Μοίᾳ. ἐνώτιον σκύλων] εἐνω- 
. 2. ἢ “Ὁ ’ 32.ϑβ ,ν 

τιὰ (ἴῃ πηᾶῦρ. τῶν σχκυλων) 8ς. ἐνώπιον τῶν σκύλων ΑἸά. ἐνῶ- 
σιον σκύλων αὐτῷ] ἐνωτίον χρυσαάν 118. σκύλων] των σκυλων Χ, 

ΧΙ, 20, 30, ς5) 56. χρυσὰν τῶν σχυλὼν 15 18, 47 64) 75) 76,. 84» 
γοι. 1]. 

τού, τοϑ, 128, 124. (οπιρ]. ΑἸεχ. χρυσὲν σχυλὼν 19. χρυσὰν ἐκ 

τῶν σχυλων 447) .ς8. χρυσὲν εκ σκυλων ς9. εχ σχυλων 82. σχύ- 
λὼν αὐτῷ] ὠπὸ σκύλων αὐτῶν ὅν. Μοίᾳ. αὐτῷ 29] αὐτῷ Αγχη. 1. 
Ἀγηι. Ἑά. 

ΧΧΝῚ. ἐγίνετο] ἐγενηθη Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 30, 44) ξ4) ες, 58, 
64; γ 5) 76, 84, (πιᾶγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 118, 121, 134. Οοιηρί. ΑἸεχ. 
ὁ ςαϑμὸς} ο αριϑμος ς τ, 64) τ18, 121. τῶν χρυσῶν] 7. ὧν 
ἤτησε) α᾿2ι. ἤτησε] ἡτήσατο Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 44, ς4) ςς» 
58, 64, γ1,) γό, 84, (τιαγρ. 8ς.)} τού, τοϑ, 118, 128, 134. Οομνὶ. 
ΑΙά. ΑἸεχ. ητισατο ὃς. χίλιοι] χείλιοι (ῃς σοηρηϊοι, {δὰ ε 
Ῥοΐξεα ἐεπηρεγ ἀεἰεῖιπι.) 11. γα πιῖτι. σίκλοι Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 

20.30, 529) 53) 56, ς7) 58, 603, 64, γι, γό, 77, 82, 84, ὃς, τού, 1οϑ, 
121) 1319 134, 1445) 436, 237. Οομηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. (αἱ. Νὶς. χί- 
λιοι--- πορφυριδὼν] σίκλοι χρυσίου, πλὴν τῶν σιρώνων, καὶ τῶν ορμισκὼν 

ἐν φων, και τῶν περιδολαίων των πορῷνρων 128. χίλιοι καὶ ἑπΊα- 
κόσιοι χρυσοὶ] σικλοι χρυσιε χιλίοι ἐπίακοσιοι 44. Μεϊϊ πιϊς “ερείπ- 
Ζεπιὶ αὠνὶ Αυρ. καὶ ἑπ]ακόσιοι)] ,. καὶ 63. Οεοῦρ. ἑπΊ]ακό- 
σιο!} πσεντακοσιοι 1], ς3,) ὃς, 144. οχταχοσιοι 76. χρυσοὶ] χρυ: 
σι Χ, τς, 18, 29, 30, ςξ. ς6, ς8, 63, 64, 71, 76, 84) τού, 121) 134. 

ΑΙ4. χρυσα τό, ς2) 775 825) 131. ΑΙεχ. σίκλοι χρυσίου ξ4.) 59, 75» 
118. σίκλοι χρυσοῖ Ατηι. 1. Αγ. Εά, 8[αν. Οἷἶγορ. σίκλοι χρυ- 
σὰ δῖαν. Μο. ταρεξ] σλην ΧΙ, 44, ς45» 7ς, 84) τοῦ, 118, 134. 
πάρεξ τῶν μηνίσκων] πλὴν τῶν σιωνων 111. πλὴν τῶν σιίωμενων (ῇς εχ 
επηεηάειίοης.) Χ, πλὴν τῶν σιβώνων 1ς, 18, 64, 121. Οοπρὶ. ΑΙά,᾿ 

ΑΙεχ. τῦλην τῶν ἀποσιωνῶων 10, 1ο8. τλην τῶν οιρωνῶν 290. τῦλην 

Τῶν οἰωνῶν ςξ. πλὴν τῶν ἀπὸ οἰρωνων ς8. πλὴν τῶν οἱρόνων (ἢς) καὶ 
τῶν ὁρμίσκων )1. πλὴν τῶν μηνισχὼν καὶ Τῶν ορμισχὼων γ6. πλὴν τῶν 

οιρώνων χαὶ τῶν ορμισχὼν τηᾶζρ. ὃς. πάρεξ τῶν μηνίσχων--Μα- 
διῶὼμ.}) ργαίον ὀγαοἠϊαϊϊα, οἰ 1ον μέν, εἰ ορεγίπεπία βώγρηγεα, σι δ: 

“ρεν τερες Μαώϊαπ Αυρ. καὶ τῶν εραγ[αλίδων] κα 71, 76. κκαὶ 
Οοπιρὶ. -Ἐ (ἐν φῶϑ) 5ϊαν. Μοίᾳ. ςραγ[αλίδων) ορμισχων 118, 
τραγ[αλίδων--ποορφυρίδων] ποεριξολαιὼν τῶν πορφυρεων 134. φραγ- 
γαλίδων--- βασιλεῦσι} ορμισκὼν καὶ τῶν τεριδολαίων των πορφυραίων 
τῶν οντῶν ἐπι τοις βασιλευσι 44,) τοῦ. ἔς, ηἰΠ τορφυρεων, 8... ορμι- 

σχὼν καὶ τῶν περιδολαίων καὶ τῶν τορφυριδὼν τῶν ἔπι τοῖς τρα χῆ- 

λοις τῶν βασιλεων ξς. ςραγ[αλιδων---ὦ ἦν] ορμισκων ἐν Φωϑ;, καὶ 
τῶν τεριδολαιων τῶν πορφυρῶν τῶν επὶ τοις βασιλευσι Μαδιαμ’ τλην 
τῶν κλοίων τῶν χρυσων τῶν 6. ὁρμίσκων, ἐν φώϑ. καὶ τῶν περιδο- 
λαΐων τῶν πορφυρῶν. (καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι Μαδιᾶμ,, το λὴν τῶν 

κλοιῶν τῶν ΑἸά. ςραγίαλίϑων---τραχήλοις] ορμίσχὼν χαὶ τῶν Περι- Ὁ 

δολαιων τῶν πορφυριδὼν καὶ τῶν ἐπι τοῖς βασιλευσι Μαδιαμ τολὴν τῶν 

κλοιὼν τῶν ἐν τοῖς τραχιλοις ΧΙ. ορμισχὼν ἐνΦωΨ, και τῶν περιδο- 

λαιὼων τῶν πορφυρὼν τῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι Μαδιαμ τῦλην τῶν κλοίων 

τῶν χρυσων τῶν ἔπι τοις τραχήλοις τς. ἔς, πΠΙΠ τῶν εν ΡΓῸ τῶν χρυσὼων 

τῶν ἐπι, τ8. ορμίσκων ἐν φωϑ΄. καὶ τῶν ποεριδολαίων τῶν πορφυρὼν τῶν 

ἐπι τοῖς βασιλευσι Μαδιαμ. καὶ πλὴν ἀπὸ τῶν χλοιων τῶν χρυσων τὼν 

ἐν τοῖς τραχήλοις 19. ἔς, ηἰῆ ἐν τοῖς βασιλευσι, τοϑ. ορνισχῶν, καὶ 

τῶν περιξολαιων, κῶν πορφυριδων, καὶ τῶν ἐπι τοις βασιλευσι Μαδιαμ" 
λὴν τῶν χλοιὼν τῶν ἐπὶ τοις τραχῆλοις 29. 

τα πορφυρε τῇ οὗἦος ἐπι τοῖς βασιλευσι Μαδιαμ, καὶ εκτος των κλοιων 
τῶν χρυσὼν τῶν ἐν τοῖς τραχηλοις ς4. ἔς; πἰῇ τοις τῶν τραχήλων, 75. 

ορμησκων καὶ τῶν τοεριδολαίων τῶν πορφυρων τῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι 
Μαδιαμ καὶ πλὴν τῶν νηλοιὼν τῶν ἐν τοῖς τραχηλοις ς8. ορμισχων, 

καὶ τῶν τεριδολεων τῶν τοορφυρεών, και τῶν ἐπὶ τοις βασιλευσι, Μα- 
διαμι., πλην τῶν χλοιὼν τῶν ἐν τοις τράχρλοις 121. ὁρμίσκων καὶ τῶν 
τεριδολαίων τῶν πορφυρῶν τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι Μαϑιὼμ, καὶ πλὴν 

τῶν κλοιῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις ( οπιρὶ. [ὁρμίσκων] Ἔνφων, καὶ 

τῶν περιβολαίων τῶν τσορφυρὼν τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσιν Μαδιὰμ, καὶ 

πλὴν τῶν 'κλοιῶν Τῶν χρυσῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις ΑἸἰεχ. τῶν ἱμα- 

τίων καὶ πορφυρίδων τῶν] τ ἐματιξ τὰ πορφυρε τὰ οὐος 59. τῶν περι- 

δολαιων τῶν τοορφυριδὼν καὶ τῶν 118. ἱμάτιων] τοεριξολλαιωὼν 30. 

περιξολαίων 715). 76. (πιαγρ, 8ς.) και ὶ τοορφυρίδων) καὶ τῶν Ἰπόρφυ: 

ριδων Χ. Αττη. 1. Ατηι. Εά. σὐεοηζ. τῶν τορφυρεὼν γ6. καὶ ϑ8ῖαν. 
ἹΜΜοίᾳ. τῶν ἐπὶ] ρῥγατηϊί. καὶ Χ. καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς 71) ὃς, 144. 
τῶν οντῶν ἔπι τοῖς 76, 124. καὶ ὅσον ἐν ΑΠπῃ. 1. Ατηι. Ἐῤ, καὶ ὅσον 

484 

ορμισκχῶν, και τὸ μάτι 



ΚΡΙ 

ἐγένετο τοῖς Οεοῖρν. ἃ ἐπὶ ϑ8δν, Μοί. ἐπὶ βασιλεῦσι] ἐπι τοις 
βασιλευσι τό, 30, ς3, ς7) 63, 77, 131) 236. (Αἴ. ΝΙῖς. ἐπὶ τες βασιλ. 
209. καὶ ἐκτὸς] α καὶ 53,71. δῖαν. Οἴτορ. χαὶ ἐκτὸς --τρα- 
χῆλοις] “Πλὴν τῶν Χλοιὼν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις Χ. καὶ ὕλην τῶν 
κλοιὼῶν τῶν χρυσων ἐν τοις τρώχηλοις 128. ξγεδίον' ἐογχαξι, φΣ ἐγ απὲ 
ἐπ οεγυϊεϊδες Αὰρ. ἐκτὸς τῶν περιϑεμάτων) πλὴν τῶν κλοιων 20, 71. 
(πιᾶγρ. 8ς.) ἐκτὸς τῶν περιϑεμάτων ἃ ἣν ἐν] τῶν κλοιῶν ἐν ες. 

«περιϑεμάτων) ἐπιϑεμαΐων 82. - χρυσῶν Αγπι. τ. Ατπ). Εά. Οεοῖρ. 
δῖαν. τοεριϑεματων---τραχήλοις] κλοίων τῶν χρυσὼν τῶν ἐν τοῖς 
τραχήλοις 44) γό, τού, τ18, 134. ἢς, ἔπε [δουπάο τῶν, 8. ἃ 
ἣν] α ἦν δίαν. ἃ ἢν ἐν τοῖς] τῶν ἐν τοῖς Χ. τῶν επι τοῖς 71. τοῖς 
τραχήλοις Απη. 1. Αγ. ἙΕα. τῶν καμήλων] καμιλοις 75. αὐ- 
τῶν] Α 75. ᾿ . 

ΧΧΝΊΙ. αὐτὸ 15] αὐῇῳ τ, τοβ, 31, 144. Οοπ)ρ]. αὐτῷ 44. ἄντα 54, 97) 585) 9, ς, 118, 128, Ὑεοάοτεῖ. Ω. 17. ἴῃ ]υ4. ἐπ᾽ αὐτῶν Οεοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐξ αὐτῶν 8ιαν. Οἴτορ. εἰς Ἐφὼϑ] ἐφεδ τοΒ. ἐπ Ἐρλαά Αὐρ. εἰς ἐπὲδ Ατῆι. τ. Αγπῃ. ἘΔ. ἔνδυμα 
(ςολὴν ἱερατικὴν) Οδοῦρ. ὡς ςολὴν ἱερατικὴν δῖαν. Οἴτορ. ἐφὰδ ((ι- Ῥέγ νοοᾶθυ]ο ἐφὲδ' εξ ἤσπυτη, εἰ 'π τραγρίῃε : Ογοα ἐπώμις. 8]Ανίςα «ἹΠμρενληπιεγαἶε.) δῖαν. Μοίᾳ. ᾿Ἐφωδ] ἐφωϑ 11, 6 3. 824. εφεδ Χ, ΧΙ, ας, τό, 18, 29, 30, 54, 5ό, ς7) ς8, 64, γι, )ς, γό, ὃς, τού, 118, 121, 111, 134... 144. 200, 237. ΟΟΩΩΡΙ, ΑΙ4, ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. Ὑποο- ἄογεῖ. ἰοσ. οἶς, φεδ 53. ἐφ59 84. καὶ ἔρησεν--- Ἐφραϑα] εἰ βα- ἡμὴ ἐμά ἱπὶ εἰνίαιε μα πὰ Ἐράνα Αυρ. αὐτὸ 29] αὐῇον 44. καὶ ξ8. ἄντα ζ9ς. ἀντω γ:. ἐν πόλει] ἐν τὴ τσολει Χ, ΧΙ, τς, 18, 29) 44, 54. 58, 58, κ0, ὅ4, γ1, γ)ς, 76, 84. τού, τοϑ, τ2:, 128, 134. (οη)ρὶ. ΑἸ4. ὙΓΒεοάοτεῖ. ἰος. οἰ, αὐτ2] αὐτῷ Απη, τ. Ασα. Εά. Θεοτς. δαν. ἐν Ἐφραϑα] , ἐν 11. 8ῖαν. Οἴχοσ. εν Εφραιμ, 111, το, τοϑ. ἐπὶ Ἐφραϑα τό, ςγ, 77, 8ὃς, 131,236, 237. Οἵ. Νὶς. εἰς ἐφεδ, ἐν Ἐφραϑα )ς. Ἑυφραϑα 84. επι Φὥραϑα 144. ἐν Ἔφρα Οοηρρὶ. Αἰεχ. ἐν Ἐπραὰ Ατη). τ. Απη. Ἐά. ἐν ᾿Επραὰς Οεοῖρ. καὶ ἐξ- ἐπόρνευσε] ἐξεπόρνευσε γὰρ Ὑπεοάοτει. ἰος. οἶς. τὰς} , 44, γό, τού, 124. αὐτῷ ἐκεῖ] αὐῇων εκει 7 ζ. καὶ ἐγένετο---εἰς σκῶλον] εἰ γέξωσι εΠ Οεάξον εἰ αοηηεὶ ἐπε ἱπ βαπάαϊμα. Απρ. τῷ Γεδεὼν] λα τῷ 7ς, τοῦ. καὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ] καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτῷ ὅ8Αν. Οἴτγορ. καὶ τυαντὶ αὐτῷ τῷ οἴχῳ 8[αν. Μοίῃᾳ. εἰς} καὶ 59. εἰς σχῶλον] εἰσχάνδαλον (ῃς) 75. σκῶλον] σκανδαλον ΧΙ, τς, 18, 19, 

29; 30, 44, ξ4, ξξ, ς8, 50, 64» γι, γ6, 84. τού, 1οϑ, 118, 121, 128, 134. Οὐμηρ]. ΑΙά. ΑΙεχ. Ὑπεοάογεϊ. ἴος, οἰἶζ. Ἀγπ). 1. ΑΓῃ), Εάς (δέογρ. 8αν. κωλον ς3, 82. 
ΧΧΥΤΙῚ, Καὶ συνεςάλη] και ἐνετραπὴ Χ, ΧῚ, τς, τ8, 10, 29, 30, 44) 54) 59) 58, 64, γι, γ6, 84, τού, τοϑ8, 118, 121. (οπηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. Ασιῃ. ᾿. Ασπὶ. Εά, δῖαν. καὶ ἐτράπη ζ9. χαι ἐνέτράπει ᾽ς. 

καὶ ἀνεςραπη 128. καὶ ἐνεγραπὴ 114. Καὶ συνεςζλη--- Ἰσραὴλ] Ἡμίαίκε τ πω Ἰἤαηάϊαπ κογαη “ιμς 7 αεί. ψυρ. ἐνώπιον] ἀπὸ τπροσώπα ΑἸεχ. υἱῶν] τῶν νιων Χ, ΧΙ, 18, 295 44, ςς, ς8, 59, 75» 84, ὃς, τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οομηρὶ. ΑἸά. Ατηι. σ.ὄ Αγ. ἘΔ. Βαῦεῖ ἴῃ οβαγαδέξ. πγΐποτο ΑἸοχ. καὶ καὶ προσίϑηκαν] καὶ ἐκέτι τροσέϑηκαν Απη. 1. Ατηι. Εα. Οοτρ. τοροσέϑηκαν] προσεϑηκε Το ΧΙ. τρόσεϑεντο τς, 18, 10,20, 30, 4» 34γ 5 ς, 64, 71, )ς, γό6, 84, τού, ε18, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑΙοκ. προσεϑενο ετὶ το, τοβ. ΟοΙΡΡΙ. τροεϑεῖο ετι 8, χεφαλὴν αὐτῶν] α αὐΐων τ21. χεφαλὰς ἑαυτῶν Αγγη. τ. Ασπι. Ἐ4, χεφαλὴν ἑαυτῶν δίαν. καὶ ἡσύχασεν] καὶ ἦν ἡσύχῃ (ἢς) Θεοῦ. καὶ ἢν ἐν ἡσυχίᾳ ϑῖαν. τεσσαρακονῖα ἔτη] τ, 44. Αἰεχ. Αγτη. τ. Ασπη. Βα. 
ΧΧΙΧ, Καὶ ἐπορεύϑη--Ἰωὰε] α ΟὐπῚ ἐηζοττηθά, τοῦ. ξααλ] Ϊεροδοαλ (τ6, ἰϊα {Ἐπιρετ.) ςο. Αγτη. σ. Ατγῃ. Ἐά. Ἱεροξοαμ, ϑ4. ἱεροδεαλ ΟΘεογρ. ᾿Εροξὰλ 51αν. Οἶτορ. ᾿Ιεροξχὰλ δίαν. Μοίᾳ. ΠῚ, ἀρ υὐβῳ Χ, ΧΙ, τς, 18, 1ο, 30, 30, 44) ς4) ςς, 64, 71, 4.» 5} ἱππάγρ. 8.) τού, τοϑ, τ τ8, 21, 128, 134. Οοπηρὶ. ΑΙά4. Αἰεχς 

ΤΑ 1. 

ΚΕΦ, νη ὼ 2 » ,42ἕἧασ͵ τ 4 κ ν . 9 ἃ α ἐσεριϑεμάτων ἃ ἦν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν χαμήλων αὐτῶν. Καὶ ἐπ0.η6εν αν τὸ Τεθεοῦ ἘΣ ΕΦωὺ, να » οὖν» ζ. χαὶ ἐξεπύργευσε τᾶς ᾿Ισραὴλ ὀπίσω αὐτῷ ἐχεῖ. χαὶ χαὶ ἔςησεν αὐτὸ ἐν πτύλει αὐτδ ἐν Εφραϑά: χαὶ ἐξεπ Ἷ : έ Ἴλ᾽ 07. οἰ ὐλι 
ἐγένετο τῷ Γεδεὼν χαὶ τῷ οἴχῳ αὐτῷ εἰς σχῶλον. Καὶ συνεςάλη Μαδιὰμ ἐγώπιον υἱῶν σραὴλ, 

᾿ : ν ᾿ »" Ζ ει “ ΄ » ». εν“ | χαὶ οὐ προσέϑηχαν ἄραι χεφαλὴν αὐτῶν: χαὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράχοντα ἔτη ἐν ἡμέραις ΓῈ- 
᾽ ΕῚ 9 4 3 "ὦ -ς [ων Ν Ϊ- δεών. Καὶ ἐπορεύϑη Ἱεροξάαλ υἱὸς ᾿Ιωᾶς, χαὶ ἐχάϑισεν ἐν οἴχῳ αὐτῇ. Καὶ τῷ Γεδεὼν ἦσαν 

᾿ ΄ 2 2 Φ- 2 “’“φΦφΦῳ, ρ Νὰ 3 ᾿᾿ . . υἱοὶ ἐδδομήκοντα ἐχπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτϑ, ὅτι γυναῖχες πόλλαι" ἡσᾶν ἀύτος, Καὶ παλλακὴ 
ρ, ’΄’ . Νκν»ν» δ αὐτὸ ἦν ἐν Συχὲμ, καὶ ἔτεχεν αὐτῷ χαΐ γε αὐτὴ υἱὸν, χαὶ ἔϑηκε τὸ ὄνομα Αξιμέλεχ. Καὶ ἀπέ. 

ΕἾ ρ᾿ ,. 3 ρὸ ’ 5 Ν᾿, ρ᾿ Ν 3. ὁ) 2 δ ϑανε Γεδεὼν υἱὸς ᾿Ιωὰς ἐν πόλει αὐτῇ, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ Ἰωὰς τῷ πατρὸς αὑτὰ εν ᾿Εφραϑὰ 
3 2.Ὁ ζ΄ ΝΣ ΄ ε 32 “ δ Ν ὉΣ “Ζ οἱ υἱοὶ Ἴσ αὴλ χαὶ ἐξεχό γευ Αδὲὶ Ἐσδρί, Καὶ ἐγεγήϑη ὡς ἀπέϑανε ΓῈ ἑων, χαὶ ἐπέςρεψαν οἱ ραὴλ, ρνευ.-- 

κατωχισεν 7. ἐν οἴκῳ] ἐν τῶ οἰκω Χ, 1 55 16, 18, 20, 44, ζ4, ς7, 
64, 71, 75, 76, γγν 84, ὃς, τού, 118, τα, 128, 134, 209, 236, 437. Οοτηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. (δι. Νίς. αὐτῷ} αὐτῷ Ατπι. 1. Απῃ, Εά. 
Οὐ ογρ. δ8[αν, 
ΧΧΧ. Καὶ τῷ Γιδεῶν] Τῷ δὲ Γιδεὼν Οοτν. ϑ8[αν. Οἰξοζ. Καὶ 

τῷ Γεδεὼν--- μηρῶν] ἡσαν δὲ τω Γεδεων εδδομηκονΊα νιοι ἐξεληλυϑότες εν τῶν μηρὼν κ4) 9, 118. ἔς, πίῇ δι ἐξελυλιϑωῖες ρτο ἐξεληλυϑότες, )ς. 
ἤσαν) α τό, 632. , υἱοὶ ἑδδομήκοντα ) ἜΤ. τό, τ8, ςς, ς7, ὅᾳ, 779 ὃς, 
τοϑ, 1319 1447) 236, 437. Οοπρ]. ΑἸεχ, Οδι. Νίς. Ασαια. 1. πη, Εή, 
δῖαν. κα υίιοι 230. υἱοὶ ἑδδομήκονϊα ἐκπορευόμενοι] εδδομηκοντα υἱοῖ 
ἐχπεπορευμενοι 11. ὁ, υἱοι ἐξελεληϑόοτες 128. ἐκπορευόμενοι] α τοῦ, 
οἱ ἐκπορευόμενοι ἦσαν Οεοτρ. ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτῷ] , 44. ἴκ μηρῶν} ἐὰ τῶν μηρῶν ςς, τοῦ, 134, 236.6ὸὁ. πολλαὶ ἧσαν] ΤΙ, 
ϑίαν. Μοίᾳ: 

ΧΧΧΙ. παλλακὴ] ἢ σψαλλακη ΧΙ, τς, 
56, ς8, 63, γ1) 7ς, 76, τού, 108, τῶ, 
ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΣ. ἢ τσαλακη 18. 
547) 855) τό, ς8, 63, 64, ᾽ς, 

16, 20, 30, 44, 4, ἐς, 
128, 1317, 134) 144. Οοιρὶ. 

ἦν] ἡ τς, 18, 20, 30, 44, 
τού, τοϑ, 118; 121, 134. ΑΙά. ΑΙεχ. λα Οσμρ. ἥν ἐν Συχὲμ] ἣ ἐν Σιχὶμ. Αστῃ. σ᾿. Απῃ. Εὰ. ἣν ἐν Σι- 

κὶμν Οεοσρ. ἣ ἐν Σιχὲμ δϊ[αὺ, Οἴτορ. ἣ ἐν Σικὶμ δῖαν. Μοίᾳ. Συχὲμ] Σικιμοις Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 40, 44) 4) ξξ, 64, 71, γό, 84, 
1οό, τοϑ, 1189 121. 128, 134. ΑΙά, ΑἸεχ. Σικημοις 58, )ς. Οοπρῖ. καὶ ἔτεκεν] α καὶ Χ, ΧΙ, 59 18, 49, 30, 445) 54, ςς, ξό, ςβ8, 64, 71, 
7557 76, 84, τού, τοϑ, 118, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ, πῃ. τὸ Αὐπη, Ἐπ. Θεοῦ. ετιχὲν 63. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γ8 
αὐτὴ] καὶ αὐτὴ ἔτεκεν αὐτῷ 8[αν. αὐτῷ καί γε] αυτω δαι (ευπλ ἸπιοΓΓη 612 χαίμσα νοςὶβ ππἰν}5) )ς. καί ψὲ} αὶ γε 58, 71. ΑΓῃ). 1- ται. Ἐά, καίγε αὐτὴ, Θεοῦ. αὐτὴ] αὕτη 16, 131. καρ αὐτὴ τ9. αὐτῇ (ἢς) 63. ἔϑηκε] ἐπεϑηχε ΧΙ, τς, 18, το, 20, 30, 44..53ν54ν 5) 57, 18, 63, 64, γ1. γ6, 82, 84, τού, τοβ, 118, ;2:, 128, 134) 144. 200, 236, 237. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νίς. επεϑιχε 7. ᾳπεϑηῆκε ὃς. ἐπωνόμασε 81αν. ἔϑηχε τὸ ὄνομα] ἐπογομαᾶσεν αὐΐον 16, επωνομάσεν αὖον ς2, 131, ἐπονομᾶσεν 77. τὸ ὄνομα Ἢ αὐῇα 11, Χ, ΧΙ, τς, 18, 49, 44, ς3, 54» 55, 56, “7, 18, 63, 64, 71) 28) 76, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 1212 134. 144, 209, 236. (ὐομηρ]. ΑΙ4, ΑἸεχ. (δι. ΝΊς. Θεοῦ. -Ἐ αὐτῷ Απη. 1. Ατζη. Εά, δἷαν. 
ΧΧΣΊΙ. ἐν πόλει αὐτῇ] ἐν τολειαγαϑῃ (ἢς) Χ, εν πολιᾷ αγ 

ΧΙ, τς, τϑ, 19) 44, ξ4) ςξς) κό, το, 63, 64, 755 76, 84, τοό, τοϑ, ι18, 121) 128, 134. Οομηρ]. ΑΙά. εν πολϑι αγαϑὴ 20, 30, ς8. εν πολειᾷ αγαϑῃ (οὐίουτε 71.) ΑΙοχ. (εογρ. δίαν. ἐν ὠγαϑῇ τολειὰ Ατταὰ. τ. Ἄγη. Εά. ἐν τῷ τάφῳ} αὶ τῷ Χ, ΧΙ, 44. Απῃ. 1. Ασω. Ἑά. τάφῳ] μνήματι ς4, ζο, "τ Ἰωαὶς 25], τοῦ. τῷ πατρὸς αὐ- ΤΏ} τῷ πατρὸς αὐτῷ Ατπιει, χη, ἘΔ. Οβογο. 8ιαν. Μοῷ. ἐν Ἐφραϑὲ] ἐνεφραϑὰ (Π0) 121. ἐν ̓ Εφρὰ Οομηρ!. ἐν ̓ Επρὼ Ατχτι. 1. Ἀπη, Ἐά, ἐν Ἐπραὰς Θεοτρ. ἐν Βεδραϑὰ 85[αν. Οἴτορ. Ἐφ- ραϑὰ] ᾿Εφρὼ ἱπ ομιαγαδέδ, πηποτε ΑἸδον. ᾿Αδὶ Ἐσδρί] τα Εζοι Χ. τάτρος αὐτα Εζοι ΧΊ, Αδιεζρει 1 ς» ς4, 82. προς Αξιεσδρι τό, ςζ, 77. 131) 1445).436,23). Λξιεζρν 18, χ28. ῬγΒΕΠΛΪ δ, προς 109, 209. ὥσατρος τῷ Ἐσζρι 20, 53» 121. Αἰά. τρος Αμιεσδρι 44. τατρος Αδιεσδρι ς 3. τῦρ (ςτη} ο ἔργα [ἰη.) Αξιεσδρι 5). τῷ Ἑξρες (πιᾶτς. Αξιεσρει) ς8. Αδιεζερ ς9. Αξιεσρει 64. τσατρος τὰ Εσρι γι. Αδι- εζρη 75. πατρὸς τὰ Αδιεῴρι γ6, 8.4, τού, 134. πατρος Αδιεζρι τοβ, Ῥιϑηα, ὥσατρος 118. πατρὸς Ἔφρι Οοιηρι. [πατρὸς] ᾿Αδιεζρεῦ Αἴεχ. πρὸς ᾿Αδιεζϑοί (δι. Νῖς. πατρὸς Ἐσρί Ατῇ. τ. Ασγπ. Εὰ, τοατρὸς ᾿Εξδϑρί Οεοῦρ. δῖαν. Οἴτορ. πατρὸς Ἐφζρί ϑίαν, Μοίᾳ. Ἐσδοί ] ἔσρι 3ο. 
ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἐγενήϑη ὠ;] και ἐγένετο χωϑως 11, τό, ς3, 7}. ἐγενήθη] ἐγένετο 44, 54» 56, ς7, 59, 63, )ς, 82, ὃς, 118, 131, 144; 230,23). (δι. Νίς. ὡς] καϑως 8ς, 131) 1447).236, 237. (δῖ, Νὶς. 

27. 

28. 

20. 30, 

81. 

32. 

939: 



ΚΡΙΤΑ ΝΑ 

“ “2 .»ὦ' ς ᾳφ-φ» ε ρ ρΦ ’ ρο ρῶ 3 

σὰν ὀπίσω τῶν Βααλὶμ, χαὶ ἐϑηχᾶν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήχην τῇ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἷς Θεόν. 
» ΄ ΝΝ ΄ “ »“ ΩΝ ὡ 

Καὶ οὐχ ἐμνήσϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ Κυρίου τ Θεδ τῇ ῥυσαμένε αὐτὲς ἐκ χειρὸς “χάντων τῶν 

ϑλιξόντων αὐτὰς χυχλόσεν. 
Ν 3 -. “ “) ο νι 

Καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τῷ οἴχου Ἱεροξάαλ, αὐτός ἐς: ΓῈ- 

δεὼῶν, χατὰ πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε μετὰ ᾿Ισραῆλ. 

ΚΑῚ ἐπορεύϑη ᾿Αξιμέλεχ υἱὸς ἹἹεροξάαχ εἰς Συχὲμ πρὸς ἀδελφὲς μητρὸς αὐτϑ" χαὶ ἐλάλησε 

ἡ; ΚΕΦ. ΥΠΙ. 

᾿Ὶ : 

ἢ 

34. 
λῳ 
: 85: 

ἢ; ΚΕΦ. 
Ν 
Ἢ 1Χ. 

; Ι. 
Ὰ Δ 

: 2- 

πππ ἐπο κ ε- 

ς᾽ τ 

πρὸς αὐτὸς χαὶ πρὸς σᾶσαν συγγένειαν οἴκα πατρὸς μητρὸς αὐτῇ, λέγων, Λαλήσατε δὴ ἐν τοῖς 
ςΝ ΄ “᾿᾿ » “ Ν᾿ ς΄ νΝ 2 Ν εω " «: “᾿ς , ἦ 7 
ὠσὶ πσάντων τῶν ἀνδρῶν Συχεμ, Τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν χυριεῦυσαι ὑμῶν ἑδδομήχοντα ἄνδρας ππάντας 
εΝ ξ ᾽ Ἃ χά ες "Ὁ 3» ἰζὰ Ν ΄ Ψ 9 “Ὁ ςξ νο . “ ς Ὅὦ 9 

υἱδς Ιεροξάαλ, ἢ χυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα; χαὶ μνήσθητε ὅτι ὁςδν ὑμῶν χαὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι. 
".,,͵,ΟὨ 9 ’ ΄ 2 ᾿" ε 3 ΄- μ᾿ Ν 39 »᾿»" 9 ρ ϑιι" Ὁ φῷ ΕῚ ῥῷ "Ὁ 

Καὶ ἐλάλησαν περὶ αὐτῇ οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὸς αὐτῇ ἐν τοῖς ὠσὶ ππάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ 

32. 

επτε- καὶ ἐπέςρεψαν} α καὶ Ατη;. τ. Απη. ἘΔ, Οθογς. ϑϊαν. Οἰἶγορ. 

φρεψαν) απεγραφησαν Χ,, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 20, 445) 53» 54) 55, 66, 
ξ7. ς8, 63; 64, 71», 75» 76, 77. 82, 84, (δς, πιαγ. υἱ Εἀ.) τού, τοϑ, 
118, 121) 128, 111) 1345) 1445, 200, 216, 237. (οπιρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 

(αι. Νίο. απεκαϊεγραφησαν 30. αϑερῇ μεπὶ Αὐξ. καὶ ἐξεπόρ- 
γευσαν)] κα ςς. ὀπίσω) εἰς τὰ οπισω 44, γύ, τοῦ, 134. τῶν 
Βααλὶμ) τὼ (ςοττ. των) Βααλειμ 16. τω Βαάλειμ ζ9. ὅν τῶν γ6. 

Βααλίμ) Βααλειμ, 1], ςς, 64, 131. ΑἸά4, Αἰεχ. (τ. Νὶς. ἔϑηκα») 
εϑέντο Χ, ΧΙ, τς, 18, 19»). 29) 30), 44» 54) ξζ, 64, 719 76, 825 84, 
(πιᾶγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 118, 121, 128,.134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. εϑέετο 
7} ἔϑηκαν ἑαυτοῖς τῷ Βάαλ διαϑήκην] ἔϑηκαν διαϑηκὴν ἑαυτοῖς 
μετὰ τῇ Βαὰλ Βερὶ9 Ατῃ. 1. Αγηὶ. Ἑά. ἑαυτοῖς] αὐτοῖς 18, 19) 
29, 445 ξ4) ςς» 75, 82, 1215) 128. Αἰεχ. αὐτοις 76. Οοπιρ!. ΑΙά. 

ταῖς κεφαλαῖς ἑαυτῶν (Ϊ. ε. ἑχυτοῖς) Οεοτρ. ἑαυτοῖς τῷ Βααλ] 

αὐτοις τον Βααλ Βερειϑ 15) 64. ἐρῇ Μόϊ Βααϊδεντεὰ Αὐρ. τῷ 
Βάαλ] τον Βααλξεερ 111. τὸν Βααλ Μεριδ' 18. τὸν Βεελφεγωρ 44» 
γ)6, 84. τού, 134. τὸν Βααλ ξς4,)82. Βααλξερειϑ᾽ ς8. τὸν Βααλειμ 
ἢς. τὸν Βααλξερειϑ' ὃς. ἢς, ουη] Βααλξερειϑ ἴπ οδιαγαξξ. τηΐμογα, 
ΑΙεκ. τὸ Βααλξεερ τοβ. τον Βααλιμ 128. τὸ Βαὰλ Βερί Οοπιρὶ. 
τὸν Βαὰλ Θεοῖς. τὸν Βαὼλ Βερὶ 9 δῖαν. Οἶτορ. μετὰ τῇ Βααλ- 
δερ 3 δίαν. Μοίᾳ. Βάαλ] Βααλξερειδ ΧΙ. ΑΙά. Βααλξεερ 19. 
Βααλ Βαιρειϑ ςς. Βααλξεριϑ᾽ 71. διαϑήκην] εἰς διαϑηκὴν ιν 
48, 19, 44) 545 ς8, 64, γύ, 82, 84, τού, 1οϑ, 128, 124. (μΡ]. ΑἸεχ. 

Οεοτρ. 8[αν. Οἷἶνορ. Βερειϑ διαϑηκην 29, 121. δάάϊτιγ Πιρτγὰ εἰς 20 

4]. τι. 55. εἰς διαδικὴν 75: Βέρεὸ εἰς διαϑηκὴν 118. ἠεαπισηίκηε 
Αυς. τὸ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς Θεόν] ἵνα αὐτοῖς ἢ Θεός ϑίαν. 

αὐτοῖς αὐτὸν] ΤΥ. 4, 59, 82, 118, 121. ΑἸά, Οεοτρ. κ αντον ςς. 
αὐτοῖς αὐτὸν εἰς) αὐων αὐτοῖς (ουτὴ εἰς ἔπρτα [1η.} 7ς. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἐκ]. εκ 190. οἱ υἱοὶ Ισραὴλ] α 44. 118. κα οἱ 
ης. Κυρία], 1, ζ6. τῇ ΘεΞ] “ αὐΐων Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 

30, 44) 52) 53) 54) 5) 56, ς7,) 58, 63) 64, 71, 75» 76, 775, (πιᾶτρ, 8]. 
1, 8ς.) τού, τοϑ, 118, 1219) 128) 131) 134, 200, 226, 237. ΟΟπΠΙΡΪ. 

ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. σεοσρ. -Ἐημων 82. -Ἑ αὐτῶν Ατηγ. τ. ΑΥτῃ. 
Εά. ϑ8ίαν. τῷ ῥυσαμένε] ὃς ἐῤῥύσατο Ατπι. τ. Απῃ. ἘΔ, Οεοτρ. 
ἔχ χειρὸς---οαὐτὲς 25] ἐκ ττάντων ἐχϑρὼν αὐτῶν Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά. 
ϑλιδόντων} ἐχϑρων 30, ὃς. κακχὼν ς9. ϑλιξόντων αὐτὰς] ἐχϑρων 

αὐτῶν Χ, ΧΙ, τς» 18, 295 44) ς2, 4, ςςν, (ς6, επτεπάλί.) 64, 71, γό, 

82, 84) τού, 1τοϑ, 118, 121) 128, 134. (ομῃρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. ϑῖαν. 
εχϑρων αὐτῷ 19, 75- κυκλόθεν) χυκλωθὲν το. 

ΧΧΧΨΥ. ἐποίησαν] ἐποιηῆσεν τό, ς7, 77, 236, 237. 
44. ελεον βδὲ γό, 1324. - δὲ 84, 128. ελάαιον εδὲ τοῦ. ἔλεος 
τ Ἱεροδάαλ] δὲ μέϊα τε οἰκξ Ἱεροδααλ ελεον, καα πασαν την ἀγα- 

ϑωσυνην, ἦν ἐποιησὲ Γεδεων μετα Ἰσραὴλ ς4. ἄς, ]Π αδὲν ῥτοὸ εδὲ, εἴ 

Ἱεροξοαλ μτὸ ἱεροδααλ, ς9. ἢς, πἰῇ ἀγαϑοσυνὴν ρῖὸ αγαϑωσυνην, )ς. 
5δὲ μετα του οἰκα ἱεροδααλ ἔλεον, χαὶ τσασᾶν τὴν ̓ ἀγαδοσυνην ἡ ἣν εποι- 

σε Γεδεων μέϊα Ἰσραηλ 82. μετὼ τῷ οἶκε] ἐπὶ τὸν οἶκον Οεοτρ. 
Ἱεοξααλ] λα 44. Ἰεροβοὰλ Ατπὶ, στ. Απῇ. Ἐά, Ἰεροξεὼλ Οφογρ. 

Ἰεροὰλ ϑῖδν. Οἴϊορ. αὐτός ἐγι Γεδεὼν] α Χ. καῦυτος ες 10) 44, 

1οϑ8. Οομρὶ. Αἰεχ. ὃς ὅτος αὐτός ἐςι Γεδεὼν (εξ ὃς ῥρτο ὅτι) Αττη. τ᾿. 
Δίῃ. Ἑή. κατὰ] και καῖα 18. πάντα τὰ ἀγαϑὰ] πασᾶν τὴν 

ἀγαϑοσυνην ὃς. σαντα τὰ ὠγαϑὰ ἃ] πασαν τὴν ἀγαϑωσυνην ἦν Χ, 
29, 44) 715) 76, 121, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. πασὰν αγαϑοσυνὴν ἡν ΧΙ. 
πασῶν τὴν δικαιοσυνὴν ἦν τς, 64, 128. τασαν δικαιοσυνην ἦν 18. 
πᾶσαν τὴν αγαϑοσυνὴν ἦν 19) 20, ς 5, 84. τού, τοϑ, 118. ΟΟΠΡΙ. " 
αν. μετὰ Ἰσραὴλ] ἐν Ισραηλ 44. Ῥτατηῖιε, Γεδεων γό, τού, 134. 

Ι. υἱὸς7 ο υἱος Χ, ΧΙ, ς8,. 1τοϑ. ΟοπΡ. 
(ς9. ἢς ροῖῆε.) Ατ. Ἐά. 
“Ζεροδοῶμ, δίλν. Οἴορ. 

ἹΠπροξδάαλ] Ιεροδοαλ 
Ἰϊεροξοαλῶμ, Απτῃ. τ. ᾿Ἱερεδωὼλ Οεογρ. 
Συχὲμ] Σικιμα ΧΙ, τς, 18, 29) 30, ς ζ») 

᾿ ζΧ) ΑΙ. 1. Αγπι. Εἀ. δἷαν. 

ἔλεος] ἔλεον 

58, 64, γ1, γό, 82, 84) τού, τοϑ, 118, 121, 128, 124. Αἰά. ΑἸεχ. 
Σικημα ξ4. 75. Οοπθρὶ. Σιχὶμ (ἔς ἰπῆνα) Ασπ,. τ. Αγ. Εὰ, Συχὲμ 
δῖαν. ΟὗἾτορ. τρὸς ἀδελφὰ;]} τρος ες αϑελφες Χ, ΧΙ, τς, 185) 10, 

20, 30, 54) ςξς, ς8, 64, 71, 73» 76, 82, 84, (πιαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, τ18, 
121) 128, 134. (ομρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. μητρὸς 1] τῆς μῆτρος τς, 
18, 29, 30, 54) ς8, 71) 757) 76, 82, (πιᾶγρ. ὃς. ) τού, τοϑ, 118, 121, 
134. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αὶ ςς- μητρὸς αὐτῇ . τῆς μῆτρος 
αὐάϊτο αὐτὰ Ἔχ οογτεέξ. πγάγρ. ΤῺ ἔρμο -- 64. μητρὸς αὐτῇ (ῆς ἰη- 

καὶ ἐλάλησε και εἶπεν 58: δῖαν, 

Οἴἶτορ. καὶ ἐλάλησε---συγγένειαν] καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν καὶ 
μετὼ πάσης συγ[ενείας Ατπι. τ. Αγηι. Εά, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς καὶ 

πάσῃ συγϊενείᾳ Οεοτγρ. καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὰς] αὶ Πὶς 30. 
συγγένειαν] τὴν συγΐενειαν Χ, ΧΙ, 395 30, ς4, ςξ, 71) 74) 76, 84, 
τού, 1οϑ, τι8, 134. 209. (ΟΠΊρ].ΝΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. τὴν συγ- 
γενειᾶν αὐτῈ 159 18, 64) 128. τὴν εὐγένειαν 82. -- αὐτῇ τηᾶγρ. 8ς. 
φυλὴν 8αν. Οἶτορ. οἴκᾳ} τῷ οἶκε ΧΙ, 29, 30, 54, ς8, 71) 75) 82, 

1τοϑ, 118. ΟὐμρΡΙ. Αἰά, ΑΙεχ. καὶ τᾷῈ οἰχξ τς) 18, 64. οἴκου 

πατρὸς μητρὸς} τῆς μητρο; ξξ. καὶ τὰ οἰχξ τῆς 128. παατρὸς] τὰ 

πατρος Χ, ΧΙ, 29. Αἰά. α τς, 18, το, 52, ς4γ ςό, ς7, 58, 59, 63, 
ὅ4. 739 γ6, 77. 82, 84, τού, 1οϑ8, 118, 121) 131) 134) 144, 200, 2306, 

237: (οπηρὶ. Οαῖ. Νὶς. Βαθεῖ 'π οἰιδγαξξ, τηΐποτε Αἰεχ, μητρὸς 29] 

τῆς μῆτρος ΧΙ, τς, 18, 29, 545) 58, 64) 71) 7ς, 76, 82, 84; τοό, τοϑ, 
1189) 121) 134. (οἰηρί. ΑἸά, Αἰεχ. λα τό, 85. καὶ μητρὸς ς3. 
λέγων] και ἐλάλησε προς αὐτες λέγὼν 30. καὶ λέγει Αττη. 1. ᾿Α΄πη, 
Ἑά. Οεογς. 

11. Λαλήσατε] λαλησαται γς. λαλήσατε δὴ] α δὴ Αττη. 1. 

Ἄγπι. Ἑά. Οδογρ. δίαν. Μοίᾳ. λαλήσατε ἰδὲ δῖαν. Οἰἶτορ. ἐν 
τοῖς ὠσὶ] α τοῖς (ρεΐπιο ; μαδεῖ τᾶπι τες. 18.) 64, γ5, 82, 1ο8, 128. 
Οὐομρὶ. ΑἸεχ. πάντων] αὶ ξ4,), ς8, ζ9), 79 76, 82, 84. τού, 
134. διαδεῖ ἴῃ σπαγαές. τηΐπογε Αἴσοχ. Συχὲμ.) Σικιμων ΧΙ, τς, 
18, 29, (3ο, ἤς ροῖξε8.) ςς, ς8, 64) γ19 ὃς, τοϑ, 121, 128. Α]ά, 
ΑἸεχ. Σικιμων, λεγοίες ς4,) τ9,) 82, τού, 118, 134. Σικημὼν 
λέγοντες 75. λα 76. τῶν Σικίμων λέγοντες 84. Σικημὼν Οομηρὶ, 
Σικὶμ ϑίιαν. Οἴἶζορ. Τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν} Ψψ βελτιον υμιν Χ. 
δῖαν. Μοίᾳ. ποιὸν βελτιον ὑμῖν ΧΙΎς 15, 18, 19, 29) 30, ςς, ς8, 
γι, γ6, 84. τοῦ, τοϑ, 118, 121) 134. ΟΟμΠΡ]. Αἰά. δ[αν. Οἴτορ. 

ὥσοιον (βελτιον ς4,) 752) 82. ὅποιον υμιν βελτιον 64. ποιὸν βελτιον ἡμῖν 

128. τοῖον βέλτιόν ἐξὶν ὑμῖν (ουπὶ ὑμῖν ἰπ ομαγαᾶς. πιϊποσε) ΑἸδχ. 
τί βέλτιον ἥ ὑμῖν Αττη. τ. Ατηϊ. Ἐά, τί βέλτιόν ἐςὶιν ὑμῖν ΟΘεοτρ. 

ὑμῖν] λα 59. χυριεῦσα!] το ἀρχεῖν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29) 549 5» 
64, γ19) 715) γ6, 84, τού, τοϑ, 118, 121) 134. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεκχ. 

δῖαν. Οἷἶγορ. αρχεῖν 30, 128. Αγαι. τ. Ατ. Εὰ. χυριευειν ςό, ς8, 
65. τὸ ἄρχην ([ς) 82. ἕνα  κυριεύσωσιν Οεογσ. τὸ κυριεῦσαι δίαν. 
ἹΜοίᾳφ.α ὑμῶν] κα 76. ἄνδρας πάντας υἱὲς] ἄνδρες πάντες υἱοὶ 

Θεοῦ. πάντας υἱὲς---ἄνδρα ἕνα] ἢ ἕνα ι18.Ὠ υἱδς] τὲς νιες 59, 
)ς, γ6, 82, τού, 134. Ἱεροδααλ] Ἰεροδοὰλ Απῃ. τ. Ασπη. Ἑά. 
Οεογρ.. Ἰεροδαᾶμ 8ιαν. Οἶἶτορ. ] εἶ ᾽ς. ἢ κυριεύειν---ἕνα 

ἢ ἵνα κυριεύσῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνὴρ εἷς Οεοτρ. κυριεύειν] κυριευσαι τό, 
43» 579 77» 85. 236, 237. Οαϊ. Νίς. ἀρχεῖν δῖαν. ἄνδρα ἕνα] 
ἐνῶ ἀνδρα ς 5, 59. μνήσθητε) Ἔπιεηάλι μνησϑήσοναι ς6. μνησϑη- 
ται ᾽ς. ὁςἂν ὑμῶν καὶ] α γ6, 845 134. ὀγὲν ὑμῶν καὶ σὸρξ 
ὑμῶν εἰμι} σαρξ ὑμῶν καὶ οςδν ὑμῶν εἰμι εγὼ ΧΙ, ς4, 75, 82, 121- 
σαρξ ὑμῶν εἰμι εγὼ 59, τοῦ. σαρξ ὑμῶν εἰμι εγὼ καὶ ογεν ὑμῶν ἴ 18. 
σὰαρξὺ ὑμῶν.» καὶ ὀγὰν ὑμῶν ἐγώ εἰμι ΑΙεχ. ὀςξν ὑμῶν εἰμὶ ἐγὼ καὶ σὰρξ. 
σαρχὸς ὑμῶν Οεογρ. εἰμι} -Ἐ ἐγω Χ, τς» 18, 20, 30, ς3ν) 58, 64. 
γι) 76, 84, τοϑ, 128, 124. Οὐμ}ρ]. ΑΙά. Αππη. σ:. δίαν. εγὼ εἰμι ςς. 

Αγ. Εάὰ. 
ΠΙ. περὶ αὖτ] λ 18) 18, 64, 128, ΔΑ πῖς 19. 

μητρὸς αὐτῇ} οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὸς αὐτῷ περὶ αὐτὰ ϑίαν. 
περὶ αὐτὰ--- 

τερὶ 



ΚΡΙ͂ 
΄ 

ΤΑ 1. 

ΚΕΦ, Ιχ 

αἰάνταὶ τὰς λόγες τότες" χαὶ ἔκλινεν ἡ καρδία αὐτῶν ὀπίσω ̓ Αδιμέλεχ, ὅτι “ ̓Αδελφάς 

ἡμῶν ἐςί, Καὶ ἔϑωχαν αὐτῷ εἐδθομήχοντα ἀργυρίου ἐξ οἶκε Βαδλξεγιν ἐβ οὼ εὐμοι ἑαυτῷ 4. 

᾿Αξιμέλεχ, ἄνδρας χενὲς χαὶ δειλᾶς,. χαὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτᾶ. ̓  Καὶ "νῷ "᾿ ΤΟΥ οἰκῶν 

τϑ- πατρὸς αὐτὸ εἰς Ἐφραθὰ, καὶ ἀπέχτεινε ὧν ἀδελφὲς ἄτα υἱάς ἐεῦθΞα 1) ̓  ὁμήξουτα ἄν. 

δρας ἐπὶ λίϑον ἔνα" χαὶ χατελείφϑη ἸΙωάϑαμ υἱὸς ἱεροδάαλ ὃ ὑευΤερθε ΕΠ εὐῤυδην ς Καὶ συγ- 

ἥἤχϑησαν «πάντες ἄνδρες Σικίμων, χαὶ πᾶς οἶκος Βηϑμααλώ, χαι ἐπορεύϑησαν, χαι εξασίλευσαν 
τὸν ᾿Αδιμέλεχ πρὸς τῇ βαλάνῳ τῇ εὑρετῇ τῆς ςάσεως τῆς ἐν Σικίμοις. Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ιωά-. 
ϑαμ, χαὶ ἐπορεύϑη, χαὶ ἔςη ἐπὶ χορυφὴν ὕρες Ταριζῖν, καὶ ἐπῇρε τὴν φωνὴν αὐτᾷ, χαὶ ἐὐλαῦσί; 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Αχόσατέ με ἄγδρες Σικίμων, καὶ ἀχόσεαι ὑμῶν ὁ Θεός, Πορευόμενα ἐπορεύϑη 

αὐτὰ--- Συχὲμ] ο( αδελφοι τῆς μῆτρος αὐκ περι αὐα ἐν τοις ὡσι παρῆων 
τῶν ανδρων Σικήμων τοϑ. ἔς, ηἰῇ Σικημων, ΟΟΠΡΡΙ. , αὐτῇ ἐν᾿ τοῖς] 
αὐτὰ περι αὐ ἐν τοῖς ᾿ι6. παύων τῶν οἰνδρῶν] α τῶν 5ϊαν. Οἴἶτορ. 
Συχὲμ} Σικίμων ΧΙ, τς, 18,29, 54, ς ς, ς8, 64. γ1, 76, 84, τοό, 118, 
121) 128, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. Σικήμων )ς, 82. Σικὲμ (ῆς ἰη8α) 81αν. 
Οἰτορ. παϑας τὸς λόγες τέτες] πάντας λόγες τάτες Απη. 1. 
Ατα. Εὰ. παῆας τέτες τὸς λόγες Οεοῖφ. τάτας] τοῦ τούτους 
(ἢς) γς. ἔκλινεν ἡ καρδία] ἔκλιναν αἱ καρδίαι ς 4. ἡ καρδια] 
α ἢ Αἰεχ. Αγ. τ. Απη. Ἐά. ᾿Αδιμέλεχ] ᾿Αξιμέλιχ, Θεοῖς. ὅτι 
εἶπαν, ᾿Αδελφός] ὅτι εἶπαν ὅτι ἀδελφὸς Αττη. τ. Ατω. Ε4. εἶπαν γὰρ 
ὅτι ἀδελφὸς 8ίαν. Οἰτος. εἶπαν γάρ" ἀδελφὸς 8ϊν. Μοίᾳ. εἶπαν] 
εἰπὸν ζ4) ζ9η84. εἰπὸν αὐΐω)ς. ᾿Αδελφός] αδελφοι)ς. ἡμῶν] 
ὑμῶν τύ, ζο. 

ΙΝ. Καὶ ἔδωκαν---ἀργυρία} Εἰ ειϊσγμην “ρικαρφίπία αγρεπὶ Αὐς. 
ἑοδομήκονϊα ἀργυρίου] ΤΙ. ξ8.. ἀργυρί] ἀργυριᾶς τς, τό, 18, ς, 
43» 56, ς7) 63, 64) 77, 86, 148, (134, φοττ.) 200, 436,23}. Οδι, Νίς. 
δίαν. Οἴτορ. ἐξ οἶκε] ἐκ τὰ οἰκα ΧΙ, τς, 18, 19, 29, ζ4) ςξς, ὅᾳ, 
71). 78, 76, τού, τοϑ, 118, 121, 148, 134, 200. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ἐξ οἴκε Βααλξερί3}} εκ τοῦ Βααλ οἰκου διαϑηκης 82. διαϑήκης ἐξ 
οἴκε Βαλξερὶϑ Οξογρ. Βααλβξερί3} Βααλξερειϑ' (4]. Βααλ βερειϑ' 
διαϑηχης) Χ. Βααλβαρειϑ' διαϑηκης ΧΙ. Βααλ Βερει᾽ διαϑηκης 
ἴς) 29. Βαλααμ Βερι3 16, ξ29 131, Βααλ Βεριδ διαϑηκης 18. 
Οοπιρί. Αππ. σ. Απῃ. Ἐά4, Βααλξερ διαϑηχης 1907 1οΒβ. Βααλ 
διαϑηκης 4) 76, 84, (πιαγρ. 8ς.) τού, 118, 128, 134. ΑΙεχ, - δια- 
ϑηκὴς ςς. Βααλ Βεριϑι ς6, Βαλξερειϑ' διαϑηκης ς8. Βααλβαιϑειρ 
διαθήκης 64. Βααλ Βερσηδ διαϑηκης 71. Βααλ διαϑικης )ς. Βααλ. 
δέρειν διαϑηχης τοι. Βαλααλ Βεριϑ' 144. Βααλφερεὶϑ᾽ διαϑήκης 
ΑΙά. Βααλφερὶδ ϑίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐμισϑώσατο---δειλὰς] δἰ ξοη- 
ἰυχὶ! ἐπ ἰρῆς “δὶπιείροἢ οἷγος ἱπαπεν εἰ ῥενέμγόαίος ἄὰρ. ἐμισϑωσαϊο] 
π᾿ πμαγρίηα οἱξ Ἰεδείο---αὐάρηρβὲ Αὐτὰ. Ἐά. ἐμισϑώσατο ἑαυτῷ] 
ἐμίσϑωσεν ἐν αὐτοῖς Οοάά, Αγῃι. ἔτεα. εἰς μισϑὸν ἔλαξεν ἐν αὐτοῖς 
(οάά. Ατπι. φιδίιον. ἑαυτῷ ἐν αὐῇοις ΧΙ, τς, 18, 10, 299 54, ςζ, 

.63, 4. 71, 7ς, γ6, 84, 84, (μιαγρ. 8ς.) τού, 1οϑ, 118, 121, 128, 
134. Οοηηρ!, ΑἸά. Αἰεχ. Ατηι. σ. αἰϊίφιια. Αἰτη. Ἑά. δῖαν. -Ἐ εν 

αὐῖοις ξ8. ᾿Αδιμέλεχ] ρβηε {Ἐπιρεγ Αμιδελεχ, Ηῖς νεῖο Αδιμελεχ, 
63. ἄνδρας κενὰς καὶ δειλὰς] ἄνδρας ἀεργὰὲς καὶ δειλὰς (εχρα- 
τοἰεοηίδ:) Ατηγ. τ. Αγπι. Ἐά. ἄνδρας νεὼς καὶ ὡραίας ϑῖαν. Οἰἶἴγορ. 
ἄνδρας ἀεργὰς (πγϊαίος, σαςμο:) καὶ πλανωμένες 81αν. Μοίᾳ. υἱνος 
ἱπορό; εἰ ψάροι. Ψυὶσ, κενὰς] λοιμες 76, τού, 134. καινοὺς ς. 
λιμες 84. . δειλὰς} ϑαμξεμενας ΧΙ, τς, 18, 20, 55) ὅ4, γ1, γό, 84, 

. (παγρ, 8ς.) τού, τοϑ, ε18» 121, 128) 134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. εκ- 
ϑαμξεμενες 19. επανιςαμενους ς 4), ξ9, 7ς,), 82. αὐτῇ] Αξημελεχ 
ὅδ; 
ἂν εἰσῆλθεν] εἰσηλθόσαν 18. εἰσηλϑον 64, γύ, 84, τού, τοϑ, 

χ 14. ΟΠ. τῇ πατρὸς] τῆς αϑελφης 121. αὐτῷ 1] αὐτῷ 
Ατπὶ. τ. πῇ. Εά. Οεογρ. δῖαν. εἰς Ἐφραϑὰ] εἰς Ἐφραΐμ, ΠῚ. 
Εφϑα, οοττ. ἔφραϑα, 18. γα εἰς 226. εἰς Ἰεπρὰ Αγ). τ. Ασῃ. Εὰ, εἰς Ἐπραὰς Οεοῖ. Ἐφραϑὰ] ᾿Εφραὰ ἴῃ οδαταξὶ, τηΐπογε ΑἸδχ. τὰς ἀδελφὰς} παίΐας τὰς ἀδελφοὺς 76, 84, τού, 134. τὰς ἀδελφὲς 
-- Ἱεροδώαλ] τὲς ἀϑελφὲς αὐτῷ τὰς ἀδελφὲς υἱὲς ᾿Ιεροξοὼλ (ρτίπηα ααία νοςάθυα---τὰς ὠδελφὲς αὐτῷ--τηλπυς ΡΙπΊᾶ πονεπὶ ριηδεὶς ἔργα πο- ἀνε υς ἀεἰεηάα. Ἐδάεπὶ πηᾶπιι5 ρτίπηα υἱὲς ἰορῆξ 'π πιαγρὶπθ.) Ασῃ. σ. αδελφὲς---δδομήχοντα ἄνδρας εδδομηκον]α ἄδελφες αὐτὰ ανδρας νιες 
Ϊεροδααλ γς ἀδελφὰς αὐτὰ υἱὲς} ἀδελφὲς αὐτῷ τὲς νυἱδς Ατ. Ε΄. ἀδελφὰς αὐτῷ υἱὲς 5]Αν. υἱὰς] τὰς υμες τό, ς7) 77, 8ς, τῶι, 209, 
216. ΑἸά. (δι. Νίς. Ἱεροδάαλ 15] ᾿Ἱεροξοῶλ (ἢς ἰηἴα) Ατῃῃ. ε.ὄ Ἅπῃ. Εά, Οεογς. Ἐροδοὼλ ϑαν. Οἴορ. ἑδδομήκον]α ἄνδρας] αἷς. ΤΙ. Αττη. τ. ἄστη. Εα. ἕξδομ. ἄνδρ. ἐπὶ λίϑ,, ἕνα] ἐπὶ λι- δον ἐνῷ Ὁ ἀνδρας ὃς. ᾿ λίϑον ἕνα] ΤΥ. (ὐεοσρ. καὶ κατελειφ 9] τῦσον ("4πικμδι) κατελείφϑη 8ίαν. Οἴορ. κατελειφϑη)] ὑπελειφϑῃ 

Χ, ΧΙ, 1ξ) 18, 19, 29, 44) τό, 64, 71, τοϑ, 118, 121, 128. Οοπρρὶ. 
ΑΙΔ, ὠπελήφϑη (0) ς4, )ς. υπολειφϑη ς8. απελειφϑη 65, γό, 85, 
1Ιού, 134. Αἰεχ. ἀαπολειφϑὴ 84. Ἰωαϑαμ] Ιαϑαμ Π1. ἸΙωα;. 
ϑαν 18, ᾿Ιωϑὰμ (ἢς ἱπέτ4) Οοπιρ. ᾿Ιωάϑαμ υἱὸς] κα 3. ἹἹε-- 
ροδααλ 29] Ιεροξοαλ 1131. ᾿Ιοροδοὼλ δῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἐκρύθη] 
καὶ ἐκρυδη ζ4, ζο, 7ς, 82, 118. φωοπίαπε αὐτοκαϊ κε. Αὐρ. ἐκρύδη 
γάρ ϑίῖαν. Οἰἶτορς. 

ΝΙ. ἄνδρες] οἱ ανδρες τς, τό, 18, {3, ς4,) ςς, ςό, 57.) 755» 77» 
82, 84) ὃς, τού, τοβ, 118, 128, 131, 134) 1447 200, 236, 23}. 
Οὐοηιρὶ. ΑἸοχ. Σικίμων] Σικημωυ (υϊ νἱάεῖιτ) 7 ς. Σικημὼν 131. 
(Οοπιρὶ. ἢς 'πῆα.) Συχὲμ Ωεοτρ. ϑίδν. Μοΐ. οἶκος] ο οἰκος 
1ξ) τό, 29, ς3, ξζ) τό, ς7, 58, 95) 63, 64) 77, 82, 8ς, τοό, 
1οϑ, 118, 121) 131) 134) 144) 200, 236. Ο(οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. σαὶ, 
Νῖς. Αππη. τ. Ασπη. Ἐά. Βηϑμααλὼ] Βηϑμααλων 1]. ἔς Ροῆεδ. 
Μααλω (ῆς ροῆεα Χ, ΧΙ, τό, 30, ςα, φ6, ς7) ς8, 63, 71) 7) τᾶ: 
131, 200, 236, 237. (Οοπιρὶ. ΑἸά. (δε. Νὶο. Οθοσς.) 8ς,) τιοβ. Μα- 
αλὼν (ἔς ἱπῆα, τς, 18, 19, ς ς, 59, 64, γό6, 82, 148,) τοῦ, 134. Μα- 
ἄλλω (29, ἔς ἰπῆ8.) τ,(4. Βααλων (ἢς ἰῃ 2) 44. Μαᾶλλων ς1,)ς, 
(84. ἢς ροῖεα.) 118. Αἰεχ. Μααλὸν Ατπι. 1. Αχαι. Ἑὰά. Μαὰλ 
δᾷν. καὶ ἐπορεύϑησαν---Σικίμοις] καὶ ἐπορευϑήσαν τῇ χρισᾶι τὸν 
Αθιμελεχ, εἰς βασιλεα νποκαΐω της δρυος τὴς σῆς ἐν Σικίμοις γ6, 84. 
118. ἧς, ηἰῇ ὑπὸ κάτω, 124. καὶ ἐπορεύϑησαν καὶ ἐδασίλευσαν) 
καὶ ποορευϑῶτες ἐδασίλευσαν 8ίαν. Οἰἶτορ. καὶ ἐδασίλευσαν] του 
Χξισαι 54) 505 75) 84) τοό. α καὶ Απι. σ. Ασπι. Εὰ, καὶ κατέςη- 
σαν δῖαν. Μοίᾳ. τὸν ᾿Αξδιμέλεχ] α τον ΧΙ. -Ἐ βασιλεα 19, τοϑ. 
Οὐοπιρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Ἑ εἰς βασιλεα ς8. ΑΙεχ. Απη. τ. Ασπι. Ἑά. 
πρὸς τῇ βαλάνῳ τὴ εὐρετῇ] προς τῆς βχλανω 121. πρὸ; τῇ βαλάνῳ 
τῇ εὑρετῇ τῆς ςάσεως τῆς] εἰς βασιλεα υποκαΐω τη; δρυος τῆς Ἐσὴς ςᾷ, 
595) 75, 84, τιοό. πρὸς τῆς βαλανωτῆς ξάστως τῆς ΑἹά. ᾿βαλάνῳ! 
βαὰλ ἄνω (ἢς) ΧΙ. τῇ εὑρετῇ] α Χ, ΧΙ, 1) 18, 19) 29. 30, ςς, 
ξ6, 63, 64, γ1. τοβ, 128. Οὐοπιρὶ. ΑΙεχ. Ατση. 1. Ασηχ Εά. δϊαν, 
τῇ εὐρετῇ τῆς ςάσεως] ,. Οερτῃ. τῆς ἐν Σικίμοις] τῶν ἐν Σικείκοις 
16, ς2, ς7,), 77. 236, 23. (τ. Νίς. τῆς ἐν Σικήμοις Οοτρ!. κ τῆν ΑΙεχ. ἣ ἐν Σικὴμ Αγπὶ. 1. Ατσῃ. Εά. ϑίαν. ΟἸγος. ἢ ἥν ἐν Συχέω, Θεοῖς. ἣ ἐν Συχέμ ϑ8[αν. Μοίῃ. 

ΝΙ.. ἀνηγγέλη] ανηγίειλαν 15) 18, 19, ζ4, 64) 74γ 76, 85, 84, 
τού, τοϑ, 118, 128, 134, 200. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. 8ϊν. Μοᾷ. ανηγελλη 131. ἀνήγίειλαν τῶτο ϑῖαν. Οἰἶτορ. καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἔφη] ἐξηλ- Ἅὲν ἐπορεύϑη καὶ ἔξη Ατη. τ. Αγχα. Εά. καὶ πορευϑεὶς ἔρη δῖαν. Οἰἶτος. ἔρη] ἀνεζὴ 30. εγησεν τοθ. Οοιηρ!. ἐπὶ κορυφὴν] εν 
ΤΉ χορυφη Χ, ΧΙ το, 29, 30, 549 5557 595 71) 7ς, γό, 82, 84, τού, 118, 121). 134. (πρὶ. ΑΙά, εν κορυφη 1ξ, 18, ὅψ, 128. ἐπι χορυφὴς τό, 
479 ς8, 63, 77, ὃς, 111) 144) 200, 216, 237. (δι. Νὶς. Τῇ κορυφῇ 1ο8. ἐπὶ τῆς κορυφῆς Αἰεχ. ἐπὶ τὴν κορυφὴν ϑῖαν. Οἰἶορ." ὄρας] 
τὰ ορὲς ΧΙ, τς, 18, 20, 54) 63, 64, γι, ὃς, 76, 82, τοῦ, 118, 121; 128, 134. Οὐπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. Αττη. σ᾿. των. Ἐά. Γαριφὶν] Γα- ρειζειν 11. Γαξιρειν 11]. Γαριζειν ΧΙ, 20, ςς, ς7, ὅ4, γξ,) τῶι, 131. ΑΙά. ἧς, ἴῃ ομαγαέξ. πηΐποσε, Αἰεχ. Γαριαζὴν το. ἐν Γαριζὶν Αττη. τ. Ἄγηι. Ἐά. Γαζιρὶν ϑίαν. Οἰἶτορ. καὶ ἐπῆρε) α καὶ Αττῃ. 1. Ασγζω, Ἐα. φωνὴν αὐτῷ φωνὴν αὐτῷ Ατω. ι. Αγτὰ, 4. (ὥβορ. ϑ[δν. καὶ ἔκλαυσε καὶ εἶπιν] καὶ κλαύσας εἶπεν ϑίαν. Οἰἶτορ. ἔκλαυσε) ἐκάλεσεν (π)ᾶγρ. Χ.) 20, (ς8, Ἰπᾶγρ. ἐχλαυσε.) 71) τοϑ, τατ. Οομιρὶ, ΔΙΑ. 51.ν. Μοίη. -Ἐ χαι ἐχραξε 82, 84, τού, 134. -Ἐ και ἐκεκραξζε τ ἑκαλέσεν ἐπ᾽ αὐτοῖς (οὐχ ἐκάλεσεν ἴῃ σμαγαξξ, τηΐπογε,) Αἱεχ,. - " καὶ εἶπεν] χε ἐχραξε 9. αὐτοῖς], 54) 59) 75. Σικίμων] Σι- χημῶν καὶ πᾶς 9 οὐκος Μααλων τό. Σικὶμ Απη. τ. Αστω. Ἐά. Συχὲμ, Οεογρ. 5.ν. ἀκέσεται] ακεσαμ] 55) 18, ς4γ) 64. )ς, 82, τοϑ, 128. ΟὐΟμρΡΙ. ΑΙεχ. Αστὰ. σ᾿. Ασπῃ. ἘΔ. δϊδν. ὁ Θεός] Κυριος ο Θεος ς3, 58. .λο τοϑ. (οί. 
ΝΙΙ. Προρενόμενα ἐπορεύϑη---βασιλία] “παῤνἑαπιία ἀπιῤαϊαυεγοι 

τς 

6. 

. » 
ν 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

ΚΡΙ͂ΤΑΙ 

9. τὰ ξύλα τὰ χρίσαι ἐφ᾿ ἑαυτὰ βασιλέα, χαὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ, Βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν. 
αὐτοῖς ἡ ἐλαία, Μὴ ἀπολείψασα τὴν τοιότητά μου, ἐν ἣ δοξάσεσι τὸν Θεὸν ἄνδρες, πορεύσομαι 
χινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων , Καὶ ἐἶπον το ξύλα τῇ συχῇ, Δεῦρο, βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. Καὶ εἷ- 

πεν αὐτοῖς ἡ συχῆ, Μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ τὴν γλυχύτητά μου χαὶ τὰ γεννήματά μου τὰ ἀγαϑὰ, 
’ ρ ιν οἱ ΄ Ν ᾿ᾳ Ν ΄ὕ Ν λιν» “ ΄ 

πορεύσομαι χινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων ; Καὶ εἶπαν τὰ ξύλα «πτρὸς τὴν ἄμπελον, Δεῦρο, βασίλευ- 

10. 11. 

12. 

13. 

14. 

“ς Φορευϑὼ 7 ς. τοᾶγρ. ὃς. 

- 719 76, 82, ϑῳ τού, τοϑ, 118, 121; 128, 124. ΑΙά. Αἴοχ. 

σον ἐφ᾽ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελαρ, Μὴ ἀπολείψασα τὸν οἷνόν μου τὸν εὐφραίνοντα 

Θεὸν χαὶ ἀγϑρώπες, πορεύσομαι κινεῖσψαι ἐ ἐπὶ τῶν ξύλων; Καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα τῇ ἐῥάμγῳ, 

ἡΐρπα, τηρέγε (μρεγ (Σ τέρεηι. Τα ηΐ!. Απῖς. ἐπορεύθη] ἐπορευϑησαν 
:ς, 18, 19) 54, 56, 64; 715 759 108, 1219) 128. (οπιρὶ. ΑΙὰ. ΑἸεχ. 

Οὐ. Οοπηπιεης, ἰπ Ῥγον. ϑαίοπι. (σογξ. ἐπορευονΐο 82. τὼ ξύλα] 
Ἔ τῆς ὕλης Θεοτρ. τῷ ὃ χρίσα!] κ τῷ Ασπν αν Ασπι. Βα. ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἐκλέγειν δῖαν. Οἷἶτορ. χρίσαι) χρῆσαι ι8. ἐφ᾽ ἑαυτὰ] εφ᾽ εαὐΐων 

Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, ς3») 54, σύ, ς7, 63, 77, 84) 85, 118, 1217)131) 144 
2095) 236, 23). ΑΙά, (αἱ. Νῖς. Οὐ. ἴος. εἶ. επ᾿ αὐτῶν τς, 4. 
Οὐπιρὶ. εφ᾽ αὐτῶν 18, 128. ἐπ᾿ αυτω 19. ἑαυτῶν ς8. 
ΔΙεχ. Απῷ. τ. Αγ. ἙἘά. 8ῖλν. ἐπ᾿ αὐτὸν τοϑ. ταῖς κεφαλαῖς ἑαυ- 

τῶν Οεορ. εἶπον] εἰπαν ΧΙ, τς, τό, 18, 30, ςς) ς7, ς8, 63, ὅᾳ, 
27» 855 108, 131) 1449) 2095) 226. (πρὶ. (αι. Νὶς. λέγεσι (ρεῖρε- 
ἴ.0) Απτα. 1. πῃ. ΕἘὰά. βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν) ἴσϑι εἰς βασιλέα 
ἐφ᾽ ἡμῶν Οεογρ.0 ἴσϑι ἡμῖν βασιλεύς δ8ῖἀν. . ἡμῶν] ἡμᾶς ς4) 64, 

757 76, 82, τού, 134. 
ΙΧ. αὐτοῖς ἡ ἐλαία] ἡ ἐλαια αὐῇοις ς4, ζ9, )ς. ἐλαία] ελεα 

(ουπὶ αν ἔαρτὰ ε ἰδουπάν.}) 11. Μὴ ἀπολείψοσα) αφεισὰ ξ4.» ζξ» 
ὅ4, 82, ι28. αφησὼ γ1. ἀφησὰ ἡς. μὴ αποσλιψασα 8, 144. 
αφεισασα 121. Μὴ ἀπολείψασα---ξύλων} αφεισα τὴν πιοτητὰα μὸ 

ἑαυτοῖς 71. 

ἣν ἐν ἐμοι εδοζασεν ο Θεος και ο( ἀνϑρωποι ἀπορευϑὼ ἀρχεῖν τῶν ξυλων; 
Χ, ΧΙ, 19. τοϑ. ΑΙά. ἔς, ἢπε ἐν ἐμοὶ» 1ς) 29. ὅς, {1πῈ των, 76, 84) 

τού, 134. ἔς, πἰῆ ἀφείσασα Ρῖο ἀφεῖσα, (οτηρὶ. ἔς, πε οἱ, ΑἸεχ. 
αφεισα τὴν πιοτητὰ μοὺ ἣν ἐδόξασεν ο. Θεὸς και ; ἄνϑρωποι τσορευϑὼ 
αρχειν τ τῶν ξυλων 18. ἀφεῖσα τὴν πιοτήτα μοὺ ἦν εδοξασε Μμεο Θεος 
καὶ ἀνοὶς (Πς) πορευϑὼ ἄρχειν τῶν ξυλων; ι 18. ἀφείσω τὴν πιότητά 
μα ἐν  ἐδόξασέ με ὁ Θεὸς καὶ ἄνϑρωποι καὶ ' πορεύσωμαι ἄρχειν ξύλων 
πη. τ. Αππα, Ἑά. νὺν μὴ ὥφεϊσα τὴν τριότητα ταύτην μου ἣν ἐδόξα- 
σεν ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ ἄνθρωποι καὶ τοορεύσωμαι κινεῖσϑαι τὰ ξύλα 
δος. τὴν πιότητα] παχυτητα τὴν λειπαροτὴ (πὶ τ [ὨρΓᾺ ἡ 
ἈπΑ].) πιᾶῦρ. 53... τὴν σιιότητα μ8] -᾿ ἡ ἐν ἐμοῖ ς8. τὴν πιότητα 
τὴν ἑαυτῇ δίλν. Οἷἶτορ.0 ἐν ἢ θοξάσεσι---ξύλων] ἡν ο Θεὸς ἐδοξασε 
και οἱ ανϑρωποι, καὶ πορευσομῶι ἀρχειν τῶν ξυλων; τό, ς2, 77», 131- 
ἣν ἐδοξασεν ο Θεὸς και οι ανϑρωποι, τοορευσομῶι ἀρχεῖν τῶν ξυλων ς3. 
ἢς, ἔπε οἱ» 237. Οαἵ, Νῖς, ἐν ἥν (80) ἐδοξασεν ο Θεος και ανϑρωποι 
σπορευσομιαι ἀρχεῖν τῶν ξυλων 63. ἦν ἐν ἐμοι εδοξασεν υριος καὶ οι αν- 
ϑρωποι, πορευϑὼω ἀρχειν τῶν ξυλων 121. ἦν ἐδοξασεν ἐν ἐμοῖ ὁ Θεὸς 
χαι οἱ ἀνϑρωποι, πορευϑὼ ἀρχεῖν τῶν ξυλων 128, ἦν εν ἐμοι εἐδοζασεν 
ο Θεὸς και ἀνϑρωποι πορ. ἀρχεῖν τῶν ξυλων 2ο0ρ. ἐν ἥ ϑοξάσεσι 
τὸν Θεὸν ἄνδρες} ἡν ἐδοξζασαν ο Θεος και ἀνϑρωποι 30. ἔς, ηἰῆ εδοξα- 
σεν» ς4. τό, 57» όᾳῳ 7ς, 82, ὃς. ἦν ἐδοζασεν ο Θεὸς και οἱ ἀνϑρωποι 
ξξς, 71) 236. ἢ (ἢς) ἐδοξασεν ο Θεος και ανϑρωποι 144. ἣν ἐν ἐμοὶ 
ἐδόξασεν ὁ Θεὸς καὶ ἄνθρωποι ϑαν. δοξζάσεσι τὸν Θεὸν ἄνδρες} 

εδοξασεν ο Θεὸς καὶ οι, ἀνϑρωποι ς8. πορεύσομαι} ἐπορευϑὼ ςο. 
τοορεύσομαι κινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων] τσο- 

ρευϑω ἀρχειν τῶν ἕνλων 30, ς4, ς8, 64, γ1, 82. ἄς, ἤπε τῶν, ςξ,» 
εἰ ἰδο φγίμοςρς (μρεῦ αγόογε: ϑυγ. Βα- Ηἰεῦγσ.0 κινεῖσϑ)γαι] ἄρχειν ςύ, 
4106. κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων] αρχειν τῶν ξυλων (ς᾽, ἢς ροίϊελ.) 
8.» 144. δῖαν. ἀρχῆν τῶν ξυλων )ς. 

Χ. Καὶ εἶπον---συκῇ]} καὶ εἰπεν αὐτοις ἡ συκὴ 237. εἶπον] ες 

παν Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 109, 53) 55» 57. 658, 63, 64, 77» 84) ὃς, τού, 
Ι1Οϑ, 121) 128, 1312) 12... 144. 2236. Οομορὶ. ΑΙεχ. (αῖ. Νὶς. εἰπε 

54. 9. τὰ ξύλα) παΐϊα τα ξυλα (4, ς8, ςο,7ς, 118: - παιῖα 
γό, 82, 84. τού, 134. τῇ συκῇ} πρὸς τὴν συχὴν ξςΆ. Δεῦρο) 

Ἔ συ Χ, ΧΙ, ς8, 63. Διῖρο, βασίλευσον] ἐλϑὲ βασιλεῦσαι Οεοτρ. 
βασίλευσον} δευρο βασιλευσον 64. καὶ βασιλευσον 118. Αττη. 1, 
Ατγπι. Ἐά. δίαν. Οἰἶΐγορ. βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν] βασιλευε ἐφ᾽ ἡμὰς 
4.) 59.) 75. καὶ βασίλευσε (ἢ) ἐφ᾽ ἡμᾶς 82. καὶ βασίλευε ἐφ᾽ υμας 
84. ὥς ἴῃ οοπι. 12. καὶ βασίλευε ἐφ᾽ ἡμᾶς τού, 134. ἡμῶν) ἡμᾶς 
η6, ι18. 

ΧΙ. Μὴ ἀπολείψασα) ἀποφεῖσα (ἢς) ςς. α μὴ Δπῃ. 1. Απη. 
ἙἘὰ- Μὴ ἀπολείψασα ἐγὼ] αφεισα Χ, ΧΙ, τς» 18, 10) 29, 54, 64.» 

αφησα 
8, ς. ἀφείσασα Οοπιρὶ. - νῦν καὶ ἐγὼ ὁ ἀπολείψασα Θεοτρ. α ἐγὼ 
ϑίαν. ἀπολείψασα] αφεισα 30. ἐγὼ τὴν γλυκύτητα --δὰ ἤπ. 
ςοπι.} α οὐπὶ ἰηϊεγπμεά. 53. τὴν γλυκύτητά με] τὴν ἑαυτῇ ᾿γλυχύ- 

γον. 11. 

τητα ϑίαν. Οἴτορ. μα γλυκύτητα 8[αν.. ΝΜΙοίᾳ. καὶ τὰ γενγή- 
ματά μου τὰ ἀγαθὰ] καὶ το γενημα με τὸ αγαϑον Χ, ι8, ς8, 64, 
7ς, τού, 1217 134. ΑἸά, ΑΙεχ. καὶ τὸ γεννημα μὰ τὸ αἀγαϑον ΧΙ, τς» 
19, 29, 54. ἐξ, 56, ξ9. 63, 71) 76, 82, τοϑ, τ18. ἢς, πε μου, 128. 

καὶ γεννήματα τῆς ὠγαϑοσύνης μου Αττη. ι. πη. Ἐά. καὶ καρποὺς 

τὲς ἑαυτῇ ἀγαϑὲς ϑίαν. Οἶτορ. καὶ τὸν καρπόν με τὸν ἀγαϑόν 
δῖαν. Μοίᾳ. γεννήματα γενημαῖα 131, 144. τὰ ἀγαϑὰ] το 

αγαϑον 84. (ΟΠΡΡΙ. πορεύσομαι} πορευϑω Χ, ΧΙ) τς, τ8, 19,29, 54) 

ξς, 59, 64, 71» 75, γ6, 82, 84, τοό, τοϑ, τ18, 121; 128, 134. ΟΟμΠΡΪ. 

ΑΙά. δῖαν. καὶ πορευϑῶ ΑΙεχ. ργαπιῖζι. καὶ Ασπι. σ᾿. Ατηχ Εα, 

χινεῖσα.} ἀρχεῖν ς8., Ῥγάβηηἶτ. τὰ ς0. κινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων) 
αρχειν των ξυλων ΧΙ, τό, 10, 30, ς2, (63, ἔς πῆι.) 77, 85, 121) 131) 

144, 209, 216, 237. (πρὶ. ΑΙά. (δι. Νὶῖς. δῖαν. 

ξυλων τς, 18, 29, 645 71, 1ο8, 1:18, 128, τὰ ἄρχειν ξυλων ςῳ, 
γ6, 82, 84, τού, 124. ἀρχειν ξυλων ςς. Αἰεν. τα ἀρχὴν ξυλων 

"ς. ηἡγεισϑαι ἐπὶ τῶν ξυλων τηᾶγρ. ὃς. ἄρχων εἶναι ξύλων (ῆς ἰῃ 
οοπι. 13.) Αγ. 1. στη. Εά. κινεῖσθαι τὰ ξύλα (ῆς ἴῃ ςοπη. 13.) 
Οογρ. 

ΧΙΙ. , Τοι. οοπη. ς3. Καὶ εἶπαν-- ζύλων δὰ ἤη. ςοῃ. ἴεα.} 
α 42. Καὶ εἶπαν τὰ ξύλα] και εἰπε παντα τὰ ξυλα ξ4, ξ9, 134. 

εἶπαν τὰ ) εἰπὸν ττανΐ τὰ 7 δι τὰ ξύλα] παντὰ τὰ ξυλα γ6, 82, 

84, τού, 118. τρὸς τὴν ἄμπελον) τὴ ἀμπελω Χ, ΧΙ, τις, 18, 19» 
29, 30, ς4, 54. 56, 64. ᾽ς, γ6,.82, 84) τοό, τοϑ, 118, 121, 128,1 14. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ασπι. τ. Ασῖπ. Ἐά. Δεῦρο, »ερξ" βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν] 
ἐλϑὲ καὶ ἴσϑι ἐφ᾽ ἡμῶν εἰς βασιλέα Οεοτς. ἐλϑὲ καὶ ἴσϑι ἡμῖν βασι: 
λεύς δῖαν. Οἴτορ. ἔς, πε καὶ, δἷαν. Μοίᾳ. βασίλενοον) βασι- 

λένε σὰ τςν) 108. ΟΟηρὶ. χαὲ βασίλευε (4) ζ9, 75) 82, τού, 134. 
συ βασιλευσον ς8, 8ς, 144. καὶ βασιλευσὸν 118. Ατπι. 1. Αγηι. Εάὰ, 

ἐφ᾽ ἡμῶν) ἐφ᾽ ἡμᾶς ζ4, ζ9, 75. 76, 82, τού, 118, 134. 

. ΣΙ. Καὶ εἶπεν-- ἀπολείψασα} α οὐπὶ ἰαϊεγιεά. 2. Μὰ 
ἀπολείψασα) αφεισα ΧΙ, τς, τ8, 29, ς4γ 4» 64»{ 76, 82, 84, τού, 
1οϑ, 118, 1219 128, 134. ΑἸά. Αἰεχ. αφησῶ το, ς.- ἀφήσω γιῖ. 

ἀφείσασα Οοτρί. κα μὴ Απη. τ. Ατπ). ἘΔ. νὺν ὠπολείψασα Οεοτς. 
ἀπολείψασα) ἀφεισα 323οθ. τὸν οἶνόν] τὸν οἶκον (οτηρί. 
νόν μ] τὸν οἶνον τὸν ἑαυτὰ ϑῖαν. Οἰἶτορ. 
φροσυνὴν ΧΙ, τς, 18,20, 30, ςξ, 64 71) τοϑ, 121, 128. Οοπιρὶ. Α]ά., 

ΑΙεχ. καὶ τὴν εὐφροσυνὴῆν 10, 54. ζ9, 76, 82. 84). τού, 118. 134. 

Αγῃ. 1. Απῃ. Ἑἀ. ϑίαν. Οἴἶτορ. εὐφραίνοντα ς8. καὶ τὴν ἐφροσύνην 

(6) )ς. Θεὸν καὶ ἀνθρώπες) τῶν ἀανϑρωπὼν ΧΙ, τς» 18, 29, 30, 
54, ςς, ξ9, 64, 71») 755 76), 82, 84. τού, 118, 121, 128... 134. Αἰά. 

δίαν. Οἴἶζορ. τες αὐϑοϑεὺς τό, ς8, 727. Κυριξε καὶ τῶν ανϑρωπὼν 

19. α Θεὸν χαι ς3, τό, ς7) 635) 144, 200, 216,.237. (αἵ. Νίος. Θες 

καὶ τῶν ἀνϑρωπὼν τοϑ. τοῖς ἀνϑρωποις 131. τῷ Θεΐξ καὶ τῶν ἂν- 
ϑρώπων Οοπιρὶ. Αγπι. τ. ᾿Ασπι. Ἐά, [τὴν παρὰ] τῷ ϑεῖ καὶ τῶν ἀν- 
ϑρώπων (ἔς; οὐπὶ καὶ πῃ Ἵαγαθξ. ταΐπογα,) Αἰεχ, πορεύσομαι] 
τῦορευϑὼ ΧΙ, τς» 18, 19) 29, 30, 545) ςζ») 64, 71) 76, 82, 84, τού, τοϑ, 
τιϑ, 121) 128, 134. Οοιηρί. Αἰά. ΑἸεχ.. πορευφϑὼ (Ής) )ς. ργϑ- 

τηῖί. καὶ Αγ. 1. Απη. Ἐκ. Οεοζρ. ἵνα ; ποριύσωμαι ϑίαν. Οἴἶτγορ. 

κινεῖσϑαι] αρζειν 63. κινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων] ἀρχεῖν τῶν ξνλων 

ΧΙ, τς, τό, 18, 29) 43.» ς8) 64) 71) 77) 8ςν» 118, 121, 128, 131, 144) 
400, 236, 237. Αἰά. (δι. ΝΙς, δ᾽ν. ἀρχειν ἐπὶ τῶν ξυλὼν 10, 1οβ. 
Οὐοπιρ!. ἀρχειν ξυλων 30, ς4, 55, ςύ, 82) 84, ιού, 134. Αἰεχ. ἄρ- 
Χῆν ξύλων )ς. τε αρχεῖν ξυλων γό. 

ΧΙΝν. Καὶ εἶπαν) καὶ μετὼ τᾶτο εἶπαν ϑίαν. Οἴιορ. εἶπαν] 

εἶπε 54) 59, 82. Οοπηρί. εἰπὸν )ς. τᾶντα] α 29, 53, 54» 64; 75» 
82, 118, τ48. Αἰεχ. Απη. τ. Αγ. ἙἘά. πάντα τὰ ξύλα] ξυλα 
τα ταντα 76. τὰ ξυλα πάντα τού, 134. τῇ ῥάμνῳ] τρὸς τὴν ραμ- 
μον Χ, ΧΙ, 1ς, 18, 109, 30, 54) 55» 64) 71) 74) 76, 82, 84, τού, το, 
χιθ, 121) 128, 134. ΟΟμΡὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Δεῦρο] α 12:1. σὺ, 

βασίλευσον] βασιλενε Χ, ΧΙ, τς, (9. α σὺ ι8, 30, ὅ4. καὶ βασι» 
λευσον ς4) 78» τιϑ. Αγ. ι- Αγ. Εἀ, Θεοῦ. καὶ βασίλευε γό, 8, 

84, τού, 134. καὶ ἴσϑι ἡμῖν βασιλεύς ϑίαν. Οἴἶτος. ἔς, ἔπε καὶ, 
ϑίαν. Μοίᾳᾳ.Ύ ββασίλευσον] βασιλενε τοβ. Οορί. ἐφ᾽ ἡμῶν] ἐφ᾽ 

ἡμᾶς ς4γ 59) 75» 76, 82) 84) τού, τ18, 134. 
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ΚΡΙΤΑΙΙ. 

, ΚΕΦ, [χ 
Δεῦρο σὺ, βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. Καὶ εἶπεν ἡ ῥάμνος πρὸς τὰ ξύλα, Εἰ ἐν ἀληϑείᾳ χρίετέ με ις. 
ὑμεῖς τῇ βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς, δεῦτε, ὑπόςητε. ἐν τῇ σκιᾷ μου" καὶ εἶ μή, ἐξέλϑοι σι: ἀπ ἐμᾶ 

χαὶ χαταφάγοι τὰς χέδρδς τ Λιξάνε, Καὶ γῦν εἰ ἐν ἀλησείᾳ ἅδι ΤΕλΒΟΤΗΤΙ ἐσθ ἡ5 5 1Ὲ) δαὶ τ6. 
ἐξχσιλεύσατε τὸν ᾿Αδιμέλεχ, χαὶ εἰ ἀγαθωσύνην ἐποιήσατε μετοὶ Ἱεροξάαλ, χαὶ μετὰ τῇ οἴχου 
αὐτᾷ, χαὶ εἰ ὡς ἀνταπόδοσις χειρὸς αὐτῇ ἐποιήσατε αὐτῷ, Ὡς παρετάξατο Ἷ πατήρ μου ὑπὲρ 17. 
ὑμῶν, χαὶ ἐξέῤῥιψε τὴν Ψυχὴν αὐτῇ ἐξεναντίας, χαὶ ἐῤῥύσατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ΜΙχοΙχ Σ Καὶ 18. 
ὑμεῖς ἐπανέςητε ἐπὶ τὸν οἶχον τῇ πατρός με σήμερον, χαὶ ἀπεχτείνατε τὸς υἱὲς αὐτῷ ἐδδομήχονα 
ἄνδρας ἐπὶ λίϑον ἕνα, χαὶ ἐξασιλεύσατε τὸν ᾿Αξιμέλεχ, υἱὸν παιδίσκης αὐτῷ ἐπὶ τὰς ἄνδρας Σ,- 

χίμων, ὅτι ἀδελφὸς ὑμῶν ἐς" Καὶ εἰ ἐν ἀληϑείᾳ χαὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροδάαλ, χαὶ 19. 
μετὰ τῷ οἴχου αὐτῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη, εὐφρανϑείητε ἐν ̓ Αξιμέλεχ, καὶ εὐφρανθείη χαί γε αὐὖ- 

ΧΥν. Καὶ εἶπεν---τὰ ξύλα] και ἡ ρᾶμνος προς τὰ ξυλα εἰπὲν ξ8, 18, 118, 121) 128, 134. Οοιηρὶ. Αἰά. Αἴεκ. ΑΓπ). 1. Αχγη Ἐάὰ, καὶ λέγει ἡ ῥάμνος τοῖς ξύλοις Αττη. τ. ἢς, ἤπε τοῖς, Ατηγ. Εά. ἐν Οεοτρ. ϑίδν, ἐπολεμισεν 75. ὑπὲρ ὑμῶν] ὑπὲρ ἡμῶν 18, 75. περι ὠληϑείᾳ } α ἐν το. ἀληϑῶς Οεογρ. Χρίετε] χρείετε τό. σρί. υμῶν ςξ, 8. καὶ ἐξέῤῥιψε τὴν ψυχὴν αὐτῷ] καὶ ἔδωκε τὴν ψυχὴν εἐτε--ἰφ᾽ ὑμᾶς] χρίετε με ἐφ' ὑμᾶς εἰς βασιλέα Θεοτρ. ἐχλέγετε αν. αὐτῷ ϑῖαν. Οἰἶτορ. δὲ απίσιατα (μασε ἀεαϊε Ῥεγίεμί Ψυϊς. ἐξέῤ- τοῖς βασιλέα με 5ϊαν. Οἴἶτορ. χρίετε ἑαυτοῖς βασιλέα με ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐιψε] ἐρριψε Χ, ΧΙ, τς), 18, 19, 29, 30, ς3, ξ4) ςς, ςό, 63, 64, γι, δίαν. Μοΐῷ. χρίετέ με ὑμεῖς] υμεις χριετε μὲ τς, 18, 19, ξ4. 8ὶ'),)Ἰ γό, 82, 84, 118, 121,).1315)1347300. Οοιηρί. ΑΙ4, ΑἸεχ. ' ἐρρηψεν ς. 148. (μηρί. Αἰεχ. ὑμεῖς χρίσετε με 64. χριετῶι με )ς. αὐμεςς τὴν ψυχὴν αὐτῷ} αὶ τὴν τοβ. Οὐοπιρὶ. τὴν ψυχὴν αὐτῷ Ατιη. τ. Ἀπη. 1. πῃ. Ἐά. τᾶ βασιλεύειν] εἰς βασιλεα τς, 18, 54.64,| Ατηι. Ἐά. Οεογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐξεναντίας} ἐξ ἐναντίας τό. Ο δι, 758, 82, {πιάγρ. 8ς.) τοῦ, 118, Αἰεχ. βασιλεα εἰς ᾽ι0. βασι. Νιῖς. Ὥροσωπιν εξενα]ιας νπὲρ ἡμῶν (ρτο υμων) και υπεραπεϑνησκεν ἰ λεύειν] βασιλευσαι ςς, γ6) 84, τοῦ, 124. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾽ ὑμῶν τς, ὑπὲρ ἡμῶν (υμων) ς9φ. τροχοπον ὑπὲρ ὑμῶν, κἂν υὑπεραπεϑνήσχεν -ς. 18, 19) 64, (παρ. 8ς.} 1ο8. ΑΙεχ. εφ᾽ ἡμᾶς ς9, το6. δεῦτε] ὑπὲρ ὑμῶν ς. τῆροκοπὸν εξενα]ας ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ νπεραπεϑνησχεν εἰσέλθετε ς4,) 76, 84, τού, 134. εἰσελϑατε ξ9, 82. εἰσέλϑεται (Πς) ὑμῶν γύό, 845) 134. ὥς, πΙῇ εἶ εναἥιας, τοό. χαῖα τροσωπον εἶ εναν- 75. ὑπόςητε) πεποιϑαῖε ΧΙ, τς, 18, 19, 299 53» 64, 71,) 1ο8, 121. τιᾶς ὑπὲρ υμῶν, καὶ νπεραπεϑνησκεν ὑμῶν 82. τροχκοπον ἐξεναντίας : Οὐπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ ὑποδυσατε ξ4, το, 7ς, γ6, 82, 84, τού, 134. ᾿ 118. ἐξεναντίας---Μαϑιαμ] προχωπον εξεναλ]ιας ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ » Ε΄ πεποιϑατε καὶ ὑποδυσατε τ18. χα 236. Ρταπητξ. καὶ Ασπι. σ. ἀπη. ὑπεραπεσνησχεν νμῶν, καὶ εζειλέϊο ὑμᾶς ἐκ χεῖρος Μαδιαμ «4. ἐῤῥύ- [ .:-- Ἐά καὶ εἰσέλϑετε ϑιαν. ὑπόρητε ἐν τῇ σκιᾷ μ8] εοηβάϊίο ἰα ργο. σατο] ἐξείλετο τς, 18, 64, )ς, 128. εξειλατο 19, 82, τοϑ, 118. ψ γεν ̓  , οδίομε πιεα Αὰρ. ἦν τῇ σχιᾷ!] ἐν τὴ σχεπὴ ΧΙ, 18, 29, 30, 55. 64, Οοπιρί. Αἰεχ. εἐρυσατο 131. (144. δὐάϊο ρ ἔιρτα [ἰη.) ὑμά,] τὰς 71,76, 121, 128, (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. . ὑπο τὴν σκιαν 16." εν ΤΏ ἡμᾶς 9. ἐκχ χειρὸς] εχ χείρων Αττη. 1. Αση Ἐά, σχηνη 10, 108. υπὸ τὴν σχεπὴν ζ4, 0, 7ς, 82, 84, τού, 118, 134. ΧΥΠΙῚ. Καὶ ὑμεῖς} Ὑμεῖς ϑὲ Οεογρ. δ[αν. Οἷἶγτορ. ἐπανέρητε] ὑπὸ τῇ σχιφι 236. ὑπὸ τὴν σχιον ϑίαν. μ58] Ὀἷ5 {ογϊδίς 9. καὶ επανω εγητε 82. σήμερον] λα 7ς. καὶ σημερον84.  ἑξδομήκουα εἰ μὴ] καὶ εἰμί: (60) 16. εἰ οὐκ Απη. τ. Ατγη.. ἘΔ. εἰ δὲ μὴ ἄνδρας] Ά ἄνδρας Αγπ). 1. ΤΥ. Αση. Εά. ἐπὶ λίθον] παντας ἐπι ϑίδν. ἐξέλϑοι] ἐξελϑηΧ, τό, 18, ζ9, 131) 144. ϑῖαν. Μοίᾳ. λιϑὸν ςῳ, 7 ς. λίϑον ἕνα] Ὑτ. 8ῖν. καὶ ἰδασιλεύσατε] καὶ ᾿ ὦπ᾽ ἐμ] ἐκ τῆς ραμνα ΧΙ, 1 5) 18, 109, 29, ς4) 58γ 64, 71, ᾽ς, 82,84; κατερήσατε βασιλέα ϑῖαν. τὸν ᾿Αδιμέλεχ͵) α τον τό, 18, ς7, 64, (πιαγρ. 8ς.) τού, 118, 121. 128, 134. (μηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. εκ χρυ 77. 128, 436. (δι. Νῖο. πιδῆυϑβ ῥεΐπια (ςρῆξ ἴῃ πιλγρίηθ, Ατπῃ. σ. ξαμνα 76. «ετήαπιπο Αὐρ. ὠπὸ τῆς ῥάμνε ἐκεῖϑεν Ατπι. Σ. Αγπι, τὸν ᾿Αξιμέλιχ Θεοσ. πααιϑίσκης] τῆς παιδισκης ΧΙ, τς, τό, 18, ἘΔ. Θεοῖς. ἀπὸ τῆς ῥάμνε δίαν. καταφάγοι] καϊαφαγὴ 16, 9, 29, 545) 58) 579 58, 63, 64) 735 γ6, 77, 82, 84, ὃς, τού, τοβ, τοτ, 131. -ἢ τὰ σκενη τοῦ. καταφάγοι τὰς κεδρὸς τῷ Λιξαν] ἐμ: 128, 134, 209, 236, 237. (ομπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. δι. Νίς. ἀδελφὸς πρήσαι πάσας τὰς κέδρες τῷ Λιξάνε. (εοπιδεναι οπιρφς εδαγος {ιδαπὶ.) ὑμῶν] αδ. (ςιπὶ ε ἔαρτα 11.) ἡμῶν ᾽ς. 
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- 
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δίαν. Οἷἶτορ. ἐἤυογει ράγος 1 Ἰδαπὶ. ψυρ. εοραδαγας εράγος [1 ἰδαπὶ. ΧΙΧ. Καὶ εἰ ἐν ὠληϑεία] καὶ εἰ αληϑεία καὶ εἰ αληϑεια 19. ΒΙ[0]. Βοβεπι. ἸΜοϊδπιτίος. ἐἰξρίμεαι σεάγος 1, ἰδαπὶ, ΒΙΡΙ. ΒοΒοιη. Μες. Ἢ καὶ δικαιοσυνη ς8. ἡ ες 144. ΑΙά. , καὶ Ατηι. Ἑά. Καὶ εἰ ἐν δίτςκ. ᾿ς ληϑείᾳ--ούμῖν ἴπ ἤπε ςοπι.] καὶ εἰ εν αληϑειξ ἐν τῇ ἡμερὰ ταύτῃ, ΧΥῚ. εἰ ἐν] αὶ εν 18, 10. καὶ τελειότητι] καὶ εν τελειότητι ευλογηϑειῆτε ὑμεῖς χαι εὐφρανθείητε ἐν Αξιμελεχ' καὶ αὐτος εὐῷραν- (οἀἀϊτιπι ἱπίετ ἀϊια5 Οοάϊοἰβ ςοἰαπηηας δῷ αἷ. τηδηι}) ςς. τέλειός. ϑϑίη εν υμιν τι8. Καὶ εἰ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ τελειότητι] Καὶ εἰ ἐν ἀλη- ΤῊΤΙ] δικαιοσυνὴ τηατρ, Χ, ΡΓΑΤΩΪτ, ἐν ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς2, 6, ϑϑείᾳ τῶτο καὶ ἐν τελειότητι ϑἷαν. Οὔἶτορ. καὶ τελειότητι] Οεογρ. 47. 63, 64,77, 8ς, τοϑ, 121, 128, 131, 144, 236. (οΠ)Ρ]. ΑΙά. ΑΙεχ. τελειότητι] ργαπηϊῖ. ἐν Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, ς3, τό, ς᾽, ςβ, 63, 77» τελειότητι---αὐτῷ ἴῃ βηε Τοηη.] οσιογητι ἐποιήσατε μέϊα τῇ πατρος μα 84, ὃς, τοῦ, 141,1 34) 236, 237. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. οσιοτητι ξ4, ξρ, καὶ τῷ Οἰχ ἄυτα, καὶ ἐξασιλευσατε τον Αδιμελεχ" καὶ εἰ καΐα τὸ αν. 82. οσιοτιτη 75. Ἱεροξάαλ] Ιεροξοαλ τό, 59. 5ϊαν. Οἷἶτορ. Ἰερο- ταποδομα τῶν χείρων αὐτὰ ἐποιήσατε αὐτῷ ς4. ἔς, πῇ βασιλευσατε (κὰλ Θεοῖς. καὶ μετα} αὶ καὶ ῥεΐπιο: Βαθδὶ τηδῃι χες, τ6. ῬῖῸ ἐδασιλευσατε, 82. ἄς, ΠἰΠ ἐν τελείοτητι Ῥγὸ ὁσιότητι, Β4. τὲς λ μετὰ ϑίδν. καὶ μέϊα τὰ οἴκε αὐτὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] εν τὴ ἡμερῷ λειότητι ἐποιήσατε] εν τελείοτητι ἐποιῆσατε μέϊα τε τσατρος με καὶ τὰ ταντῇ καὶ μέϊα τα οἰκε αὐτὰ τό. Ἀὐ ΠΣ ΣΎΝ]. βεθο " 
ὈΙΚΣ αὐᾳ «8, γ6, τοῦ, 134. ἔς, πῆ μετὰ τὰ οἱκξβ, 118. οσιότητι 30, 54) 55) 64) )ς, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐποιήσατε μέϊα τὰ πατρος μα καὶ τὰ οἰκξ αὐτα 59) 75. καὶ ἐξασι- ὥρος τὸν οἰκοὸν 109. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] α εν ΧΙ, 18, 30, ςς, ς8, λεύσατε τὸν ᾿Αδιμέλεχ] καταςήσαντες τὸν ᾿Αδιμέλεχ, βασιλέα (τ 64, 108, 121) 128. (οηηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. εὐφρανϑείητε] ευλογη- κοΡ Πκεπαῖο ΝἹῤὶπιεϊσε τερεπι) δῖαν. Οἴτοσ. καὶ κα]εςήσατε τὸν ᾿Αξι- ϑϑειητε ὑμεῖς καὶ εὐφρανϑειητε τς, 18, 19, ς4, 64, γό, 82, τού, 134. -« μέλεχ, βασιλία 8ϊαν. Μο. ἐξασιλεύσατε] ἐδασιλευσεται 12:. ΑἸΑ, ΑἸεκ. 8ίαν, ἤς, ἤμε ὑμεῖς, 84. εὐλογιϑηειται ἜΉ τα) λης, 
᾿Αβιμέλεχ] Λμαληχ, 63. καὶ εἰ ἀγαϑωσύνην--οἴκω αὐτὰ] αὶ οὔπι φρανϑηται ᾽ς. ευλογιϑείητε ὑμεῖς καὶ εὐφρανϑείητε τοϑ. εὐλογη- ἱπίειπηιδά, 59, 7ς, γό, τού, 134. καὶ εἰ ἀγαϑωσύνην---αὐτῷ ἢ ἤπθα ϑϑριητε ὑμεῖς και εὐφρανϑηειτε 148. εὐλογεῖτε ὑμεῖς καὶ εὐφρανθείητε ζ0π|.] καὶ εἰ καΐα τὸ ἀνταποδομα των χρῥῶν αὐτῷ ἐποιησατε αυτώ Αγπῃ τ. Ατῃι. Ἐά, Θεοῖς. εὐφρανθείητε ἐν] εὐφρανϑειτε μέϊα ςς. «ἱ 118. εἰ ὠγαϑωσύνην] εἰ καϑως 11], Χ, ΧΙ, 18) 18, 19, 20, 30, ςς, ργαηηϊτ, καὶ (οπιρ!. ᾿Αξιμέλεχ] ᾿Αδιμέλιχ, (ἢς ᾿πῆα) ΟΘεογρ. 58, 64; 71: Ἰοδι μεόνι 148. ΔἸΟ, Ἀπ. τ, Απῃ, ἘΔ. εἰ καλῶς (πρὶ. καὶ εὐφρανϑείη καί γε αὐτὸς] και ανῖος ευφρανϑειὴ ς4, ξο, γ6, 82, 84 
ΑἸεχ. Ἱεροδάαλ] ἱεροδεαλ ἄθογρ. ᾿Ιεροδοὰμ δἰαν. Οἰἶτοβ. χαὶ τού, 134. καὶ ἄυτος εὐφρανϑηει 7ς. εὐφρανϑείη καὶ αὐτὸς Ατην. Βά. εἰ ὡς] καὶ Ιωας 63. ὡἧ ἀνταπόδοσις] κα]α το ἀνταπόδομα Χ, τς, ς εὐφρανϑείη καί γε 5[αν. Οἰἶτορ. καὶ εὐφρανθείη καί γε αὐτὸς ἐφ᾽ 
18,.19, 89, 55, 64, 7ι, 76, τού, τοϑ, τοτ, ταβ, Οὐτηρὶ. ΑΜ], ΑἸεχ, ὑμῖ}} καὶ αὐτὸς ἐφ’ ὑμῖν εὐφρανϑείη 5[Αν. Μοίᾳ.υ καί γε αὐτὸς] 
κατὸ αὐαποδομα ΧΙ. κατὰ το αϑαποδωρια 755 134. κατ' ἀντα.. ς Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 55) 64, γ1, 121, 148. ΑἸά, κα γε το, ς8, τοβ, πόδοσιν Ατπν, 1. Ἅτπιι Ἐά. δίαν, χερὸς] τῆς χείρος Χ, ΧΙ, τς, ( οπιρὶ. Αγπι, 1. Βαθοὶ καίγε ἴῃ οΠμαγδῦς, τηΐπογε ΑἸδχ. λα καΐ γε 18, 10, 49, 45, ὅ4. 71, τοβ, τ28, Οὐπηρί. ΑἸ4, ΑἸεχ, τῶν χρεὼν (ὐδογρ. ἐφ᾽ ὑμῖν] εν ὑμῖν Χ, τς, τό, 18, 19, 20, ξ4,..7964, 71, 75» 
89, 78, 76, τού, 134. τὰ χειρος τΔι. : »6 

ἐπ 
ε ᾿ 77» 829 τού, 121, 128. 6 . ΑΙοχ. . Δηι. 1. 

ΧΥ]. 'Ὡς παρετάξατο] ὡσπερ ἐπολέμησεν 39. παρετάξατο] Απι. Ἐὰ. | ἐγ "μὴ Αἰ, ἘΑΛΗΙΝΕΟ ΕΣ ΠΟΡΣΞΑΝΣ ΠΡ ἀπολεέμῆσε Χ, ΧΙ, τς, τ8, 19, 29.» 545) 55) 64) 71) γ6, 82, 94; τοῦ, 



ΚΡΙΤΑΙ. 
ΚΕΦ. ΙΧ. 

2ο. τὸς ἐφ᾽ ὑμῖν" “Ἐἰ ἢ οὐ, ᾿ ἐξέλϑοι αῦρ ἀπὸ. ᾿Δειμέλεχ, καὶ καταφάγοι τὸς ἄνδρας Σιχίμων χαὶ 
τὸν οἶχον Βηϑμααλώ' χαὶ ἐξέλϑοι αὺρ ἀπὸ ἀνδρῶν. Σικίμων, χαὶ ἐκ τῇ οἴχα Βησμαᾳλὼ, χαὶ 

21. καταφάγοι τὸν ᾿Αξιμέλεχ.. “Καὶ ἔφυγεν ᾿Ἰωάϑαμ χαὶ ἀπέδρα χαὶ ἐπορεύϑη ἕ ἕως Βαίῆρ, χαὶ ὥχη- 
)4. σεν ἐχεῖ ἀπὸ προσώπου ᾿Αξιμέλεχ ἀδελφβ αὐτῇ." 

23. 

24. 

25. 

:1:.. ΑἸά. ΑΙοχ. 

. 236, 237. ΑΙά. (τ, Νὶς. 

Καὶ ἥρξεν ᾿Αδιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία ἕτη. 
3 Τ᾿ Ἂ ρο ᾿ - ; ͵ ᾿ - ρϑ 2 βῷ 

Καὶ ἐξαπέςειλεν ὃ Θεὸς πνεῦμα πονηρὸν ἀναμέσον ᾿Αδιμέλεχ χαὶ ἀναμέσον τῶν ἀνδρῶν Σικίμων" 
58. 4 Ψ᾿ ΕῚ ρο ΄ ᾿ς ΡΦ . - ρὋ ρ᾿ ς 

χαὶ ἠϑέτισαν ἄνδρες Σικίμων ἐν τῷ οἴκῳ ᾿Αξδιμέλεχ, Τ8 ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδιχίαν τῶν ἑδδομήκοντα 
υἱῶν Ἱεροξάαλ, χαὶ τὰ αἵμα]α αὐτῶν τῇ ϑεῖναι ἐπὶ ᾿Αξιμέλεχ τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν ὃς ἀπέχτεινεν 
αὐτὰς, χαὶ ἐπὶ ἄνδρας Σικίμων, ὅτι ἐνίσχυσαν τὰς χεῖρα αὐτξ ἀποχτεῖναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτξ. 

»ὕἷ »" τ ον, ἤτ : ρ ᾿ 

Καὶ ἐϑηχαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Σιχίμων ἐνεδρεύοντας ἐπὶ τὰς χεφαλᾶς τῶν ὀρέων, χαὶ διήρπαζον 

. ΧΧ. Ἐἰ δὲ ὁ] και εἰ μη Χ, ΧΙ, 1, 18, 29, 4ζ) 64, γ1, 1ο8, τδῖ, 

εἰ δὲ μὴ ξ4,) 76, 82, τού, 118. εἰ μὴ ς8, 128. 
Οὐομρὶ. ἡ δὲ μη καὶ (Π6) γς. εἰ δὲ; 2237. ἐξέλϑοι] ἐξελϑη τό, 
58. 5ιαν. εξζελϑὲες 131. ἐξέλϑοι πὺρ---Βηϑμααλὼω) είμηϊ Πδες, 

Τοὰ ΒΑΡεπτοΓ ἴῃ παρ. Δ 4]. τη. ἔς, ἐξελϑὴ τσὴρ ἐκ του Αξυμελεχ καὶ 
καΐαφαγι τοὺς ανδρας Σεχήμων καὶ τον ἧκον Μααλλὼν τοῦ. ἀπὸ 

᾿᾿Αδιμέλεχ] εξ Αδιμελεχ, ΧΙ, 29, 545), ςζ, 7ς») 82) 84) 1οβ, 118, 121, 
128, 134. (πυρὶ. ΑΙά ΑἸεχ. εν Αξιμελεχ, τς» 18ν 64. 
φάγοι 13] φαγοι 1]. κααφαγη τό, (ς9, ἢς ἰηῖτ4.} 131. 51αν. καα- 
φαγει (ῆς Ἰηξτα) 75. τὰς ἄνδρας) τὰς ἀρχονϊας ς4. 59, 75) 82) 

ἈΑΤα"» 

118. καὶ τὸν οἶκον καὶ τὰς οἶκξς αὐἴων, καὶ τὸν οἶκον ς4,) ς8, ζ9, 

᾽ς, 82, 118. καὶ τὸν οἶκον--- Σικίμων} α συμ) ἱητειτηῤά. 1 ς, 189 64, 
128. Βηϑμααλώ 15] Μααλλων ς3, ζ4, ὃς, 134) 144. ΑἸοχ. 
Μμααλλ (εὐυπὶ ὦ ἴπρτα 1Ἰη.) )ς. Μααλων τοβΒ. Μααλω 118. Οεοτρ. 
Μαλώ Οοπρί. Μααλὸν ϑ8αν. Οἴτορ. Βηϑμααλὼώ Ὁ15] Μαάλω 
Χ. Μααλὸν Απῃ. :. Αγ. Εἀ. Μααλὼν δίων, Μοίᾳ. καὶ 

ἐξέλϑοι πὺρ] καὶ εἰ μὴ εἐξελϑοι πὺρ εκ τοβ. καὶ [εἰ μὴ] ἐξέλϑοι τοῦρ 
ΑΙεχ. καὶ ἐξέλϑοι πῦρ---᾿Αξιμέλεχ, 29] καὶ ἐκ τῶν αρχοϑϊων Σικι- 
μὼν εξελϑοι τῦυρ ἐζξελϑοι τὺρ (ῇς 015), και καΐαφαγοι τον Λβιμελεχ 

και τὸν οικὸν αὐτου ζ4. εἰ δὲ μὴ ἐξελθὴ πὺρ απὸ των Σικίμων καὶ εκ 
τὸ οἰκΒ Μααλω και καΐαφαγοι τον οἶκον Αξιμελεχ, ς8. ἐξέλθοι 
πὺρ ἀπὸ ἀνδρῶν Σικίμων) εκ τῶν ἀρχοιΐων Σικιμὼν ἐξελϑοι πὺρ ξ9, 
82) 118. εκ τῶν ἀρχονΐων Σικήμων ἐξελϑὲ πὺρ ὃς. πὸ ἀνδρῶν] 
απὸ τῶν ἀνδρων ΧῚ, τό, 30, ς7, 63, 779 84). 8ξ,), τού, 1215) 1345) 200» 

ἐχ τῶν ἀνδρὼν (οπηρ. πὸ ἀνδρῶν 
Σικίμων] εξ Αξιμελέχ, 29. καὶ ἐκ τῷ οἴκς Βηϑμααλὼ] α 59, 75» 
118. ἐκ τῇ οἴκ8] ἀπὸ τὰ οἰχξ 19. ΑΙεχ βΒηϑμααλὼ 29] Μαλ- 
λων 53. Μάαλὼω γ7. (οπιρί. ,. 82. Μααλλὼν 8ς, τού, 134) 144. 

ΑΪοχ. Μααλὼν 1ιο8. Μααλὸν ΟΘεοτρ. Μοαλὸν δ᾽αν. Οὗτος. καὶ 
καϊαφάγοι] καὶ ἐμπρήσαι ϑῖαν. Οἴἶτορ. ᾿Αδιμέλεχ, 45} -Ἐ καὶ 
Ὑον οἱχὺν αὐτῇ ξ0, 759 76, 829 84) τού, 118, 134. 

ΧΧῚ. Καὶ ἔφυγεν] καὶ ἀνεχώρησεν ς9ς. καὶ απεδρα ἢ... Καὶ 
ἔφυγεν---καὶ ὥκησεν] καὶ ὠπέρ (Πς) Ιωαϑαμ καὶ ἐπορευϑὴ εν οϑω καὶ 
ἐφυγεν εως Κηρα και καϊωχησεν ς8.ι(ἃ Καὶ ἔφυγεν--άἄϑελφξ αὐτῷ} ἴδὶ 

απεδρα Ἰωαϑαμ, καὶ ἐπορευϑὴ ἐν οδῳ, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Ῥαραϑ, καὶ 
καϊωκησεν ἔχει απὸ προσωποὺ τὰ ᾿ἀδελφου ἄντε Αδιμελεχ, 54, 82. 
Καὶ ἔφυγεν Ἰωάϑαμ, καὶ ἀπέδρα] και απεδρα Τῶχϑ σὲ καὶ ἐφυγε Χ, 
ΧΙ, 18,29, 309 ς ς,) ς6, 63, 64, 71, γ6, 84. τού, τοϑ, 1212) 128, 134. 

Οοιηρὶ. Α]4. ἤς, ΕἸ Ιωαθαν, τς. χῶὶ απεδρα Ιωϑαμ καὶ ἐφυγεν τ0. 
χα! απιδρα Ιωαϑαμ. 118. ἔς, ουπὶ ᾿Ιωαϑαμ ἴῃ ομαγαᾶ, πιίπογο, ΑἸοχ. 
καὶ ἔφυγεν καὶ ὠπίδρα ᾿Ιωαϑὰμ, ἀπὸ τοροσώπε ᾿Αδιμέλιχ ἀδελφξ αὖ- 
τὰ Οεογρ. Ἰωάϑαμ] Ιωϑαμ 1Π. Ιωαϑαν τό,’ 131. καὶ 
ἀπίδρα)] κα 75. καὶ ἐπορεύθη) καὶ ἐπορευϑη εν οδω“1 ς, 18, ἊΝ 1οϑ, 
και ἐπορευ θη ἐν οδω καὶ ἀνεχωρησεν 78) γ6, 8, τού, 1 34: καὶ ἐπο- 
ρεύϑη ἢ ἕως Βαιὴρ] καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ, καὶ ἔφυγεν εἰς Ῥαρά ΑΙεχ. 
ἕως Βαιὴρ] εἰς Βηρα Χ, ΧΙν 15) 18, ςζ,) 64) το, 118, 121.) 128. 
Οοιηρὶ. ΑΙά. δίαν. Μοίᾳ. εὡς Βηρα τό, 29, 30, ς2, 53, τό, ςγ, 64, 
7, 85. 131.) 144. 236, 437. (αἵ. Νίς. εἰς Βαρὰ 19. εἰς Ραραϑ᾽ ς9. 
ἑως Βυρα 71. εἰς Ῥᾶρα 7ς. εἰς Βαραϑ γό, τοό, 134: ες Βαυραϑεῖ 

84. ὁδὸν Βὴρ Ατπ.. 1. ὁδὸν εἰς Βὴρ Απη. Ε4. ἕως Βὲρ εογρ. εἰς 
Βὴρ δίαν. Οἴἶτορ. καὶ ὠκησεν] καὶ καϊωκησεν Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 

295, 30, ςζ, τό, 63, 64, ᾽ς, γ6, 845) τού, τοϑ, 118, 1219) 128, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸ4, ΑἸεχ. α καὶ δου. ἀπὸ τροσώπε ᾿Αξιμέλεχ, ἀδελ- 
φὰ αὐτῷ ,Πῖς Θεοῖς. ᾿Αξιμέλεχ ἀδελφξ αὐτῇ Ὁ τὰ ἀδελφα Αι. 
μελεχ, 59. τὰ αϑελφὲ αὐῖα Αξιμελεχ, 7. 118, ἀδέελφΕ) τε αδελ- 
φε Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, ξζ) 64, γ6, 84: τοῦ, 1τοϑ, 121, 128, 134. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. αὐτῷ} αὐτῷ Ατπὶ. τ. πῃ. Ἐά. δ[δν. ᾿ 
ΧΧΙ. Καὶ ἤρξεν ᾿Αδιμέλεχ] 82. ἤρξεν] ἡρξατο ςς. 

μέλεχ.] ο Αξιμελεχ, 84. 
6, 82, 84) τού, 118, 1:28, 134. 

᾿Αδι- 

ἐπὶ τῷ Ἰσραὴλ Οομηρί. ἐν Ἰσραὴλ 

κ ζ2. 

ἔπὶ Ἰσραὴλ] ἐπὶ τον Ἰσραὴλ 18, ς4,), ξ9," 

Ἰσραὴλ] τῳ Ισραηλ ὅ4, τοϑ. ΑἸεκ. δαν. τι Ἰσρὰηλ 2. τρία 
ἔτη] Ττ. ς49 τό, 59» 63, 75, 118. ΑΥπ). τ. Αττη. Ἐά, 

ΧΧΙΠ. ἀναμέσον Ἵ ἀἰνεὶ μέσον 144. ἢς ἰηδλ. ᾿Αδιμέλεχ!] 
“πι Αδιμελεχ, 232. ἀναμέσον 22] ἀνὰ μέσον τό. ,.γ1:. ἂἂν- 

δρὼν Σικίμων) ἀνδρων Σικιμὼν ἐν τίς οἰκω Αβιμελεχ, 779 845) τό6, 134. 
καὶ ἠϑέτισαν ἄνδρες Σικίμων] κα τό, 53»), 5457 57) 59) 7) 82, 118, 1319 
416, 237. (Δἴ. Νίς. ἡϑέτισαν) ἡϑέτησαν Αττῃ. 1. Αὐτη. Εἀ. σθους. 
ϑίαν. Μοΐίᾳι ἐνύδρισαν ϑίαν. Οὔτος. " ἡϑέτισαν ἄνδοες Σικίμων) 

ἄνδρες οἱ ανδρες Χ, ΧΙ, 18, 20, 30, τό, ς8, 63, 64, γ6. 8... 

ὃς, τού, τοϑ, 121) 128, 1319) 134. ΟΟπιρὶ. ΔΙά. ΑΙεχ. ἄνδρες Σικί- 
μων] α 71. ἐν τῷ ΕΣ] λὲν 1319) 144. τὸν οἶχον Αἴγη. 1. Ατγπὶ, 

Ἑὰ. Θεοῦρ. ἐν τῷ οἴκῳ ̓ Αδιμέλεχ!] ἐν ̓ Αδιμέλεχ, 81Αν. Οἴἶτοξ. 
ΧΧΊΙΝ. Τὸ ἐπαγαγεῖν) τε ἐπαναγαάγειν ςξ8. τῷ ἀγαάγειν 118, 

τῇ ὠγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτὲς Ατπι. 1. Αγ. Ἑά. ἵνα ἐπαγάγωσιν ϑίαν. 

Οῆτορ. τὴν ἀδικίαν] - αὐτῶν 18. α τὴν Αγ. Εά. ἐχϑίκησιν 

(μλείονιον) δῖαν. Οἰἶγορ. τῶν ἑδδομήχκοντα υἱῶν] αντων υἱὼν 7ς. 
α εδδομηκονῇα γ6, 84, τού, 134. α υἱῶν Απῃ. τ. Ἱεροδααλ) [εροροαλ 
ξ9. ἢς ροῆεα. Γεδεων πιᾶτρ. 8ς. ᾿Ἱεροδοαΐλ 8[αν. Οἴἶτοσ. καὶ τὸ 
αἵμαῖα---αὐτῷ ἴῃ ἤπε ςοπ].7 καὶ ἐπιϑειναι τὸ αἰμια αὐΐων ἐπι Αδιμελεχ 
τὸν ἀδελῷον αὐΐων τον ἀποκχειναντα ἀντες, καὶ ἐπι τῆς ανδρας Σικιμων 
τος κατισχυσαντας τας χειρας ἄντα ὡγε ἀποχ]εινῶι τὰς αδελφες αὐτὰ 
ζ4. τὰ αἵματα) το αιμα Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 30, ςς, τό, ς8, 63, 64, 
γό, 84, (πιαῦρ. 8ς.) τοό, τοϑ, 121) 128, 134, 209. ΟὈμΗρΡΙΪ. Αἰά, ΑἸεχ, 

τὰ αἵματα αὐτῶν τὰ ϑεῖνα!] εἐπιϑειναι τὸ αἰἱμὰ αὐτῶν ςο, 82, 118, 
τὸ ὄμμα αὐτῶν ἐπιϑήναι (Π0) γ1. εἐπιϑηναι τὸ ἀιμα ἀντῶν γς. τῷ 
ϑεῖναι τὸ αἷμα αὐτῶν Απη. 1. Ατγπι. Ἑά. τὸ ϑεῖναι) ἐπιϑειναι Χ, 

ΧΙ, τς», 19), 29, 30, ὅ4 γ6, τού, 1οϑ, 121) 134) 200. (πρὶ. Α]ά, 
ΑΙοχ. 

Τοῦ. 

ἐπιϑηνᾶι 18, ςξ, 84. τὸν ὠδελφὲν] αὶ τὸν 64. τῶν ἀδελφων 
αὐτῶν 2] αὐτῶν Ατγπχ. τ. Ατηι. Εά. ὃς ἀπίχτεινεν) τον 

ἀποχ]ειναντα τς, 18, 199 30, 4ς, 64, γ6, 82, 118, 128, 134. Οὐοπιρὶ. ̓ 
ΑΙεχ. τὸν πὸ Ὑπο Νὴ )ς. τὸν απεχϊειναντα 84, ὃς. τῷ ἀποκτεί- 

γαντα ([ς) τού. τὸν αποχ]ιναντα τοϑ. καὶ 25] α 18. Οεοτρ. 
ἐπὶ ἄνδρας} ἐπὶ τες ἀνδρας Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 64; 7ς) 76, 82, 

84) τού, τοϑ, 1521) 134. (ΟΟπιρὶ, ΑἸά. ΑΙεχ. ανδρασι (8. ἄνδρας 
Σικίμων] τὰς ἀνδρας ἡμῶν 128. ὅτι ἐνίσχυσαν] οτι κατίσχυσαν Χ, 
τες κατισχυσαύας 18, το, 645 75, γ6, 82, 84, τού, 118, 134: ΑἸεχ. 

τὰς κατισχύσαα τοϑ. τὲς κατισχύσανες (60) ( οπΡΡΪ. οἵ ἐνίσχυ- 
σαν 8ϊαν. Οἰϊτορ. ὅτι ἐνίσχυσαν τὰς χέρας] τὰς χατιοχύσαντας 

(Δ) χεῖρας τς. τας κα]ισχυσαντας χεῖρας: 128. τὼς χεῖρας αὖ- 

18} ρος αὐτὸν ἐς. . τας 64. ΑἸεκ. τὴν χεῖρα αὐτῷ Ατι. 

χεῖρας αὐτῷ} χειρᾶς αὐτῶν 50, 75) 82. Οοπρί. οἰποκτεῖναι] ὡςε 
απονΐειναι ΧΙ], τς) 18, 19» 29, 30, ςς) 64) 71) γ6, 82, ὃς, τού, τοϑ, 
118, 121) 128, 134. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. ὡγαᾶι ἀποχΐηναι 7ς. ργξ- 
γηϊτ. τὰ 209. (αἵ. ΝΙς. τὰς ἀδελφὰς αὐτῷ] αὐτας 111. αὐτὰ 

ι1ς.} αὐτῷ Αγ. τ. Αγηγ. Ἐά. Οθογρ. ϑ[αν. 
ΧΧΥΝ. Καὶ ἔϑηκαν -- ἐνεδρεύοντας] Καὶ εἰργάσαντο ἕνεδραν ἄνδρες 

Σικίμων Ασὰ. ᾿. Ασ. ΕἘὰ. Καὶ ἀνέξησαν ἄνδρες Σικίμων καὶ ἔϑηα 
καν περὶ αὐτὸν ἕνεδραν Οεοῖς. Καὶ ἔςησαν ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ ἱ ἄνδρες Σικί- 

μων ἔνεδραν ϑίαν. Καὶ ἔϑηκαν---ὀρέων] καὶ ἐπισυνέςησεν (Πο) τῳ 

Αβιμελεχ οι αρχοίδες Σικιμὼν καὶ οι ανδρες ἄντων ενεδρα ἐπι τὰς χορυ- 

φὰς τῶν ορέων ζ4. και εἐπισυνεξησαν τῶ Δξιμελεέχ, καὶ ἐϑέντο αὐΐω οἱ 
αρχοντες Σιχίμὼν καὶ οι ἀνδρες ἀντῆς ενεδρενονϊας ἐπι τας κορυφας των 
ὀρέων 118. ἔϑηκαν] ἐϑέντο Χ, ΧΙ], 1) 18, 19, 29, 30, ς ς,) 64) 71» 
84. 1οϑ, 121) 128, 200. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. συνεσησαν τῳ Αξιμελεχ 
οἱ ἀρχοντες Σικιμων, καὶ οι ανδρες αὐῇης καὶ ἐϑέντο 82. επισυνέξησαν 
ἴω Αθιμελεχ, οἱ ἄνδρες Σικιίμὼν καὶ εἐϑέντο 76, τού, 12. ἔϑηχαν 
αὐτῷ οἱ ἄνδρες} ἐπεισυνεξησαν τω Αδιμελεχ, οἱ ὥρχοντες ζ9. ἐπίισυνε- 

οἱ ὥνδρες Σικίμων] οἱ ἀρχον- 
Σικίμων) Ἤ και οἱ ἀνδρες αυ- 

ἐνεδρεύοντας] ἐνεδρα Χ. 

φησαν τῶ Αβιμελεχ, ὁ) αρχοντες 7. 

τες Σικίμων καὶ οι ανδρες ἀντῆς 84. 

τῆς 39. Σηκημῶν κϑι ο, ἄνδρες αὐΐων ᾽ς. 

ι 

ζ; “κἱ ἄδν ; 

ὁ ὧὶ 2έλνο οαα 
, ᾿ 

ἐφιγε τοὶ 

ὩΣ: 

δε κτ υ 
ἔἐγν.υ 

κ« 

᾿ 

2:1! 

Γι 



«. 

ΚΡΙΤΑΊΙ, 
ΚῈ Φ, Χχ, 

πάντα ὃς ππαρεπορεύετο ἐπ᾿ αὐτὰς ἐν τῇ ὁδῷ" χαὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ ᾿Αξιμέλεχ. Καὶ ἤλδε 26. 

Γαὰλ υἱὸς ᾿Ιωξὴλ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτὸ, χαὶ παρῆλνον ἐν Σικίμοις, χαι ἤλπισαν ΕΥ 01: οἱ ἄγ-- 

ὃρες Σιχίμων. Καὶ ἐξηλϑον εἰς ἀγρὸν, χαὶ ἐτρύγησαν τὰς ἄμπελωνας ἄὐτων, χαὶ ἐπάτησαν, 2}. 
᾿ χαὶ ἐποίησαν ᾿Ελλδλίμ' χαὶ εἰσήνεγχαν εἰς οἶχον Θεδ αὕτων, ὑσὶ τ  γἢ χαὶ ἕπίον, χαὶ κατηρά- 

σαντο τὸν ᾿Αξιμέλεχ. Καὶ εἶπε Γαὰλ υἱὸς ᾿Ἰωδὴλ, Τίς ἐσιν Αθιμέλεχ, χαὶ τίς ἐσὶν υἱὸς Συ- 28. 

χὲμ, ὅτι δαλεύσομεν αὐτῷ ; ἐχ υἱὸς Ἱεροδάαλ, χαὶ Ζεδὰλ ἐπίσκοπος αὐτῷ, ὅθλος πὰ σὺν ταῖς 

ἀνδράσιν ᾿Εμμὼρ “σφατρὸς Συχέμ; χαὶ τί ὅτι δουλεύσομεν ἄντῳ ἡμεῖς; Καὶ τίς ΠΟ λαὸν 29. 
τοῦτον ἐγ χειρί μου: χαὶ μεταςήσῳ τὸν ᾿Αξιμέλεχ, χαὶ ἐρῶ πρὸς ἡρδυον Πλήν ὠὐ δὰ δύναμίε 
σὰ χαὶ ἔξελθε. Καὶ ἤχεσε Ζεξδλ ἄρχων τῆς πόλεως τὸς λόγες Γαὼλ υἱβ Ιωξὴλ, καὶ ὡργίαϑη 36. 

[ 

ΧΙ, τς, 18, 29.) 30, ᾿ς, 64, 715) 75» 76, 82, 84) (πιαγρ. 8.) τού, τοϑ, 
1215) 128, 1347 200. (ομηρί. ΑἸά. ΑἸεχ, ενεδρευοντες τό, ς7, 27, 85, 
4306, 237). (αἵ. Νίς. εκεδρας 10. ἐπὶ τὰς κεφαλὰς] επι τῶν κε- 
φαλὼων τς. ἔπι τῆς χεφαλής 18. κεφαλᾷς] Χορυφας 35, 59, 73» 
6, 82, 84, τού, 124. καὶ διάρπαξζον---ἶν τῇ ὁδῷ} διαπορενομενες 
“π᾿ αὐτὲς ἐν τῇ οδῳ καὶ ττροσεκαλεντο αὐτας τῦρος αὐτας γ6. διηρ- 
παζον] ανηρπαξον τ, 18, 19, 29») 54) 55» 64, 71) 75, 82, 84, τοῦ, 
1οϑ, 118, 121) 134. ΟΟπρΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἡρπαζον ςό, 63. παΐῆα 
ὃς παρεπορεύετο] παντας τες διαπορενομενας (Χ. 4. ταῦϊας διαπορευ- 

ομενς) ΧΙ, τς, 19, 29, 30, 54) ξς) 64) 71) 75, 82, 84, (πιαγξ. ὃς.) 
τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οομιρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. ταντὰ ὁσα τσαρεπο- 
θένετο τό, ς8. ταανΐας τες διαπορευοντας 18. πάντας τὰς διαπορευ- 
όμενος (Ώς) 30. παύΐα οσα παραπορευοντο ςό, 63. πάντας οἵ παρε- 
πορεύοντο Ατηι. τ. Ατπι. ἙἘά. πάντα πορενόμενον Οεοτς. ϑ8ιῖαν. Οἰἴἶτορ. 
ταντας πορευομένες δῖαν. Μοίᾳ. ὃς τοαρεπορεύετο}) οσὰ παρεπο- 
θένετο (1315) ὁσὰ τῆᾶῃυ τέο.) 2ορ. Γαΐ, Νῖς. 
“πορευοντο 7). ἐπ᾿ αὐτὰς} αὐτοῖς τό, ζ2, 77. λ΄ 10. 8[αν. Μοί. 
ὥὭρος ἀντες τό, «8, 63. επ᾽ αὐα 1ο8. ἐπ᾽ αὐτῶν Οοηρ. ἐπ᾿ 
αὐτὰς ἐν τῇ ὁδῷ] α Χ, ΧΙ, 20, γ1. -Ἐ και τροσεκάλαντο αὐτὰς Ὄρος 
ἑαυτας ς4,) 0, 82) τού, 134. “ καὶ τροσεκαλαντο αὐῇες 7. τρος 
ἑαυτες ἐν τῇ οὗ, καὶ τρροσεκαλεντο αὐΐες προς εαντὰς 84. ἐν τῇ 
ὁδῷ] α Θεοῖρ. ὀὠπηγγίλη] ανηγλη τ6. απηγίολαν ζτό. αἀπηγ- 
γεέλοι ζ0ρ. ἀπιγίελλη 7ς. ἀπηγελλὴ 131. - τάτο (εογρ, ὅ8[αν. 
Μοίη. ἀὠπκήγίειλαν τῶτο δῖαγ. Οἴἶτορ. τῷ βασιλεῖ] 8. βα- 
σιλεῖ) α Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 30, ς4, 547) ςό, 63, 64, γι, ᾽ς, γό, 
82, 8... τού, τοβ, 121) 128, 134) 236. (Ὁ ὐομρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Ασχ. «. 
Ἀπ. Ἑά. Θεοῖς. ϑ[αν. | ᾿ 

ΧΧΥῚ. Ταὰλ] ΓαλααδΊΙ, 11, 18, ςς, 6. Τααδ (ἔς ροΐεεα 
Χ, τς, 30, 52, 53» 54) 57, 58, ζ9, 64, γό, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 
128, 134, 144, 200, 436. (αἴ. ΝΙς.) τό, )ς. 77. Γαδ τ81, 237. 
᾿Ιωξὴλ) Αξεδ (ἔς ροῆεδ) ΧΙ, τς, 18, 20) 545 ς8, 64, γι, γ6, 82, 84, 
τού, 1οϑ, 118, 121) 128, 1 34. Οορὶ. ΑΙά. ΑΙεκ. Οθοῦρ. ϑίαν. 
Ὡδηδ 30. ἧς ροῆεα, ]ωξηδ 53. ἢς ἱμτα. Αρεδ (ῆς ἰπ84) ςς. Οἶιδ 
56. Σωξηδό3. Αξιϑ' )ς. ἔς ἴπῆα. ᾿Αξξὲδ᾿ Απη. τ. ᾿Αξεδὰ (ῆς 
πη 2) Οοάά. Απη. φυΐπαυε. ᾿Αξδὲδδ Αταν. Εἀ. οἱ ἀδελφοὶ] αὶ οἱ 
Ἄπῃ. τ. ΑΥγπι. ΕἘά. καὶ τοαρῆλϑον} καὶ ὥπηλθϑὸν 18. καὶ ηλϑὸν 
19, 76. κα 545) 59, 75. 82. χαὶ ηλθὲ τοϑ. βαθεῖ ἴῃ οἰιδίδέξ, χηϊποσα 
Δίεχ. ἐν Σικίμοις] εἰς Σικιμα Χ, τς) 18, 29, 30, 4, 64, γι, γό, 
82, τού, τοϑ, 118, 121, 128, 124. ΑἸὰ, ΑἸεχ. εν Σικιμα ΧΙ. ες 
Σικημα ,ς. Οομιρὶ. ἤλπισαν] επεποιϑεισαν τς, 18, ςς, ξ9) 64, 
82. ἐπεποιϑησαν τ0, 30) 4) 75) (πιλγρ. 8ς.} 1οϑ, 118, 128. Οὐοπιρὶ. 
Αἰεχ. ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτω Χ,, ΧΙ, 18, 20, 30, «4» ςς, τό, 58, ξο, 
63, 7, )6, 82, τού, 118, 121, 128. ΑΙά, 5]αν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐῇον 84. 
αὐτῷ Αἰεχ. οἱ ἄνδρες} α οἱ ΧΙ, τοϑ. (οὶ. ΑΙά. Αστῃ. συ. ἄγω, 
ἘΔ. ἄνδρες] ἀαρχούϊες το, )ς, 82, 118. Σικίμων] Συχέμ Θρογς. 

ΧΧΝῚΙ. Καὶ ἐξῆλθον] καὶ ηλϑὸν 19, τοβ. Οὐοαρὶ, ΑἸεχ. δγ- 
ρὸν} τς αγρες ς4γ 59, 7ς, 76, 85, 84, τοῦ, 134. Αγ. τ. ΑΥΠῚ, Ἐά, 
καὶ ἐτρύγησαν τὲς ἀμπελῶνας αὐτῶν] 1906. αὐτῶν] αὐτῶν Απὴ.τ- 
Ἄτην. Ἐά. δῖαν. ἐπάτησαν) ἔπαταν τς, 18, 19.) 64, 1οϑ, 128. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸ4. κατεκαῖαν )ς, γό, 82, 84, τοῦ, 134. Αἰρχ. 
ἐποίησαν] ἐποιιν τς. ἐποίησαν] εποιειν 19, 54) 74) 76, 82, 84, τού, 1οϑ, 134. (πυρὶ. Ἐλλελίμ] Ελλελειμ 1, τός τ81, 144γ 200. 
(:. Νίς. χορες Χ, ΧΙ, τς, τϑ8, 19, 39, 30, ἐς, τό, 63,4, γι1, 1οϑ, 
121) χ28. (ὐοπρ!. ΑΙά. ΑΙεκ. Απ. τ. Αγ. Ἐά. ϑδίαν. Θελδλειμ 
56 ρβὸν 58. Ἐλαλειμ 9, 82. Ἑλίιλεμ ς. Ἐλαλιμ γό, ιού, 
134.. χωρᾷς αι8, εἤἰογεας ὅγγ. Βα- δῦσ. καὶ εἰσήνεγκαν) χαι 
ἐσηλϑον Χ,. ΧΙ, τς, τϑ, το, 4, ς4, ςξ, ὅ4, 71) 7ς, γ6, 86, 84, το, 
108, 118, 121) 128,. 134. Οοηιρί. Αἰεχ. καὶ ἐξῆλθον ΑΙά, 
οὐχον εἰς τὸν οἰκον 46. Θεὰ] , ς3. 
αὐτῶν Ασ. τ. τὰ Θεὰ αὐτῶν Αζγίλ. 

᾿ 
και 

εἰς “, 4. .0 ω :“Φ Θεὲ αὐτῶν] τῶν Θεῶν 
ἘΔ. τῶΤν Θεῶν αὐτῶν ϑίαγ. 

παρεπορεύετο) τταρε- 

[ὁ φῳῷ ᾿ ΓΩ 

. αὐτῇ ἐπίσκ. αὐτῷ Ατη. 1. Ατηι. Ἐά, 

ἔπιον] οὐπον 11. καὶ κατηράσαντο] κατοιβωντο ἃς. καϊαρασάμενοι 
5]αν. καϊεράσαιντο) κατηρωντο Χ, ΧΙ, 1ξ7) τόν 18, 19, 29, 53, ς4, 
ξ5) 57) 64) γ1, 76, γ7, 82, 8., ὃς, τού, τοϑ, ι18, 1219) 128, 1Δ1ς 
1345) 144η 209, 236, 237. (οπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ, (δι, Νὶς. ἐχατήρονο 
((ς) 3ο. τὸν ᾿Αδιμέλεχ,) τω Αδιμελεχ, 75. 

ΧΧΨΙΠ. , Τοι. οοιι. ςς. εἶπε Γαὰλ υἱὸς Ἰωδὴλ] αὶ (9. 
Γαδλ] Γααὸ (11, ἰξὰ ροῆεα Γαλααδ.) το. 8ῖαν. Οἴἶτυρ. Γαὰ τό, :8, 
75. 131. Γαλααδ (ἔς ροῖεα) (6. υἱἢὸς Ἰωξὴλ] ὁ υἱὸς τῷ ᾿ΑΣ:ἃ 
Θεοῦ. Ιωδὴλ] Αξηδ (ἢς ἱπῆ8) 19. Αξεδ (ο ἱπῆ) τά, 63. 
Ιωδηδ (ἢς ροίελ)} 144. Ῥωδηλ “26. ᾿Αδὲδδ (ἢς ροίξεα) Ατηι. κα. 
Ἀπ. 4. Τίς 1] τι το, τού. (οπῃρὶ.0 καὶ τίς] καὶ Οεοτρ. 
ἢ τίς ϑίδν. Οὔτοχ. τίς ἐξιν νἱὸς Συχὲμ] α ς8. τίς ἐρξιν ὃ υἱὸς Σι- 
χὲμ Απῷ. 1. Ασ, Ἐπ. υἱὸς 25] ο υἱος 84, τού, 134. Αἰεχ. 
Συχὲμ.) Συμαχ, ζ9. δαλεύσομεν] δαλευσωμεν (ἔς ἰπῖτα, ξ9, )ς.} 
1τοό. ἐχ] εχ ὅτὼς τοό. εχ υἱὸς] ἄχιενιος Χ, ς7, ς8, 63, 144. 
237. ΑΙά, (δε. Νὶς. αχὶ ὅτὸος υἱος τς, 18, 19, 54, 64) γ6, τοϑ, 128, 
134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ὡαχι ὁ νιος τό, 131. δχ ὅτος ἔςιν νιος ᾽ς, 
Ἄχ. 1. Ασῆι. Ἐ4. εχ ὅστως 82. ἤ ἐχ υἱὸς τος Οεοῦξ. οὐκ ἔςιν 
ὅτος υἱὸς 8ϊΑᾶν. Οἴἶτορ. Ἱεροξάαλ] Ἔ Γεδεὼν 82, 84. Ἱροξοαλ 
ἴ2:. Ἰεροδὰλ δῖαν. Οἴζορ. καὶ Ζεδὰλ--- Ἐμμὼρ] Γεδέων χαὶ 
Ζεξελ τετάγμενος αυτω δαλος αὐτὰ κατεδαλωσατο τὰς αἀνδρας 
545) 59, 706, 134. ἧς, ὅμπε αὐτῷ, τιοό. Ζεξὲλ])] Ζεφὲλ ὁ ὃν α ζ. 
Ἔ ὁ ὧν 18, το, ς8, 64, τοϑ, τ28. Οὐπῖρί. κ29. Ζεδελ 82. Ζεὼὶλ, 
(ἔς ᾿πῖ) δῖαν. Οὗτος. ΖΖεβὲλ ἐπίσκοπος αὐτὰ} Γεδεων καὶ Ζεξω- 
λων τεταγμένος αἀντω 7. ἐπίσκοπος αὐτῷ} τεταραγμένοι αὐτῷ 
((.) 82. τεταγμενος αὐτῳ 84. ἰπίσκ. αὐτῷ δᾶλος αὐτῷ] δβλορ 

δῶλος αὐτῷ} α αὐκ ρηίπιος 
βαθεῖ πηδῶ τοῦ. 18. δαλες αὐτω )ς. Ῥτγεταΐτς. καὶ Θεοῦ. α ὅν. 
Οἶιορ. σὺν τοῖς ἀνδράσιν} καϊεδελωσατο τας ανδρας γς, 82. 
καΪεδελευσατο τὰς ανδρας 84.ἁ. ἵνα δαλεύωμεν βέλτιον ἀνδράσιν ϑίαν, 
Οἴἶτορ. σὺν τοῖς ἀνδράσιν ᾿Εμμὼρ πατρὸς Συχέμ] σὺν τοῖς ἾΑνε- μὼρ παρὸς Συχίμ 77. ἀνδράσιν] α τό, 2,237. Ἔμμωρ] Ανεμ- μὼρ τό, ξ4, 237. Ἑρμων ς8. Ἑμμορι γι. ἕμμων 236. ᾿Εμὼρ Ἄγπι. τ. Απῃ. 4. Θεοηρ. Ἐμὸρ ϑίαν. Οἴἶορ. τυχτρὸς] ἀξετας, δαάϊτυπλ ἔργα ᾿ἰπθαπ), τό. Συχέμ 25] Σιχὲμ Αγ. τ. Απῃ. Ἑὰ. καὶ τι ὅτι] καϑοτι 1. χαὶ τί ἐκιν ὅτι Απη. ε. Αγ. Ε4. χαὶ τί ϑίαν. Μοίᾳ. δεαλεύσομεν] δαλεύσωμεν Οοπηρὶ. 
57) ὃς, 144) 4326. (αι. Νῖο. 
ΕΑ. δῖαν. Ὑτ. Οεοῖρ. 

ΧΧΙΧ., Τοῖ. σοῃι. ξὺ: 

2 “Ὁ 

αὐτῷ] ἐν αυτῳ 
αὐτῷ ἡμεῖς} α ἡμεῖς Ατὐτα, «. Αὐτη. 

Καὶ τίς δὴ] Τίς δῴη ι Ξ καὶ τίς ἰδὲ δῴη δῖαν. Οἰἴἶτορ. δὴ] δωσρι τς, 18, ᾿" ΠΣ δώει 121. τὸν λαὸν τῶτον] ἵνα ἢ ὁ λαὸς ὅτος ϑίλν. Οἤτοσ. ἐκ χειρί μου] ἐν χειρὶ ἡμῶν ξ8. ἐν τὴ χειρι μου ᾽ς, τοϑ, 2 37. Οοπιρὶ. ες χείρας με πῃ. 1. Αγηγ. Ε4. καὶ μεταςήσω] χαὶ μετέρησα Ἄπῃ. 1. Ασιῃ. ἕὰ. καὶ ἐρὼ πρὸς αὐτὸν]  τοό. χαὶ εἶχα τῷ ̓Αδιν» μέλεχ, Αττὴ, τ. Ατσπι. Εὰ, χαὶ εἶχε πρὸς τὸν ᾿Αδιμέλεχ, ϑ8ίλν. Οἴἶτορ. τρὸς αὐτὸν] τω Αβιμελεχ Χ, τς, 18, 19, 29, 30, ξ47 64, 71, γς, γ6, 82, 84) τοϑ, 121, 128, 134. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. τῳ Αδημελεχ, ΧΙ. τῷ ᾿Αδιμέλιχ Οεοτρ. πρὸς τὸν ᾿Αξιμέλεχ 8ιαν. Μοίᾳ. ϑθύναμί» σου καὶ ἔξελϑε] ξρατειαν σα καὶ ἐξελϑε νυν ς4, το. ἄς, πἰῇ ςρατιαν, Ἄι ἼΠ 18. ἔξελθε] -Ἐ νυν γ6, 84) τού, 134. - μοι Ατηι. ἐς 

" ΧΧΧ, Καὶ ἤκασε] καὶ ἤκεσεν δὲ ϑίαλν. Οἴἶτορ. Ζεξὰλ] Ὁ ὁ ὧν τῷ, 64, γ1, 128, Ζαδελ ς3. Ζεξαλων )ς. ἄρχων] ο ἀρχῶν Χ, τό, 18, 29, 30, ς4, ς7, ς8, 59,9 77, 82, ὃς, τού, τοβ, 121, 191) 134) 144, 200, 236,2137. (οπιρὶ. ΑἸΉ. (δι. Νίς. ο ἀρχῶν τὴς δυνα- μεέως 63. ὧν ἄρχων γ6. τῆς τοόλεω;] τῆς δυναμεως 84, τοῦ, 134. τὰς λόγες] α τὲς Ατηη. τ. Ατηι. Ἐά. Γαὰλ] Γααὸ (ἔς ἱπέα, τό, 18, 30, ςς, φ9.) 29. (7ς, ἀυδ. δὴ Γαα3.) Γαλαὶ γι. Ἰωξὴλ] Ἰωφηδ (ἢς ἰμᾶα, 1:6, 57. 131, 216.) γ). Αβεδ (ᾶς ἴὰ ίε44.) 30. 



Ξὶ 

Ὁ 

ΚΕΦ. ΊΧ. 
41. ϑυμῷ αὐτός. 

55. 

39: 

84: 
85: 

26. 

97 

“Ἢ 

" χενεῖς] α 53: 

ΚΡΙΤΑΑΊΙ: 

. »...ῳ) ως ι  Ζ  ορ ἃὡς τ ΄ τὰ τοῆζῃ. εὐξυοσις, «ὐς. τῷ δ τὸς ἐς τὰς, ὦ, εἰς ἢ "- Καὶ ἀπέςειλεν ἀγγέλες πρὸς Αξιμέλεχ ἐν χρυφῇ, λέγων, ᾿Ιδὲὰ Γαὰλ υἱὸς Ἰωβὴλ 
χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτ ἔρχονται εἰς Συχὲμ, χαὶ ἰδὲ αὐτοὶ ππεριχάσϑηνται τὴν “πόλιν ἐπὶ σέ. Καὶ 

ρῷ 2.». » 9 ᾿ς ΝΕ Ν ε ΄ΤἣΝ ἰδέ Ξ ἮῊ, "3 ἐδ ο , ϑ ρ 3 ρ" Ν᾽ ᾿ ᾿ ᾿ λ. ὦ γὺν ἀγάςηνι νυχτὸς, χαὶ ὁ λαὸς ὁ μετὰ σδ, χαὶ ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ. Καὶ ἔςαι τοπρωὶ ἅμα 
“᾿᾿ .}7 "“ Ν το ᾿ ΝΕ ,».οε᾿...,, ΦΌΣΝΌ ΣΝ. “ : εκ, τ τῇ . - 

τῷ αγατεῖλαι τὸν ἥλιον, ὀρϑριεῖς καὶ ἐχτένεϊῖς ἐπὶ τὴν πόλι)" χαὶ ἰδὲ αὐτὸς χαὶ ὁ λαὸς ὁ μετ᾽ 
5 “Ὁ 59 ΄ “δ ᾿ τ ἄρ; »5 : 

αὐτῷ ἐχπορεύονται «τρὸς σὲ, χαὶ “ποιήσεις αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρη ἡ χείρ δου. 
᾿ “᾿ς .. 3 »,. ΟΝ ν. 3 Ζ ᾽ν ἥ- ΄ τον κοι τῷ “ 

χαὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ᾽ αὐτῇ γυχτὸς, καὶ ἐνήδρευσαν ἐπὶ Συχὲμ τέτρασι) ἀρχαῖς. 

Καὶ ἀγέςη ᾿Αξιμέλεχ 

Καὶ ἐξῆλθε 

Γαὰλ υἱὸς Ιωξὴλ, χαὶ ἔςη πρὸς τῇ υύρᾳ τῆς πύλης τῆς πόλεως" χἀὶ ἄνέςη ̓ Αδἰμέλεχ χαὶ ὃ 
9 »Ὸ “ΚψΚΨΚ» ᾿ 

λαὸς ὁ μετ᾽ αὐτξ ἀπὸ τ ἐνέδρξ. Καὶ εἶδε Γαὰλ υἱὸς Ἰωδὴλ τὸν λαὸν, χὰὶ ἐἶπε πρὸς. Ζεξελ. 

δὲ λαὸς χαταξαίνει ἀπὸ τῶν χεφαλῶν τῶν τώ καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζεξδλ, Τὴν σχιὰν τῶν 

ὀρέων σὺ βλέπεις ὡς ἄνδρας, Καὶ προσέϑετο ἔτι Ταὰλ τ λαλῆσαι, χαὶ εἰσεῦ; ̓ 1δδ λαὸς χα]α- 

Αδελ τι8. ὠργίσϑη ϑυμῷ] ἐϑυμωθη οργῇ Χ, τς, 18, 19, 20» κά, 

ξς. τό, ς8, 63, 64, 71, 75. 76, 82, 84,10 τού, τοϑ, 118, 121) 128, 134. 

.- ΠΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. ϑυμωθὴ ὀργὴ ΧΙ 3 10. αὐτός} α Χ, 1ς) 18, 
29) ξ4) τς) ξό, ς8, 63, 64, 71) 75, γ6, 82, 84) τού, τοϑ, 118, 121) 

134. Οοπηρὶ. Αἰεχ. Ασιὴ. 1. Ασηγ. Ἑά. Θεοῖς. 51Ἂν. 
ΧΧΧΙ. ἀγγέλες πρὸς ᾿Αδιμέλεχ!] πρὸς ᾿Αξιμέλεχ, ἀγγέλ ους 

Ατπι. τ. Αστη. Εὰ. ὠγγέλες τῷ ΛΔδιμέλεχ Οεογς. ἐν κρυφῇ] 
μετα δωρων Χ, ΧΙ͂, 15) 18, 10) 29, 30, 54») 64ν 719 749 76, 82, τοό, 
1οϑ, 118, 121, 128, 134. (τρί. ΑἸά, Αἰεχ. καὶ δωρα ςς. ῥγα- 
τηἶττ. μετὰ δωρων τηᾶγρ. ὃς. λ ἐν ς8. σὺν τπροσφοραῖς Ατπι. 1. ΑἸτῃ. 
Ἑὰ. σὺν δόλῳ ϑίαν. Οὗτος. λέγων] καὶ λέγει Αππῃ. 1. Ατπτη. Εὰ. 
Γαὰλ] Γααδ (ῆς ᾿ητα, 75» 1319) 144.) 77. 85ῖαν. Οἴἶτορ. Γαδ 237. 
υἱὸς] ὃ υἱος τό, 779, 1319 1445.236,.237)7. Ιωξὴλ] Ανελ (ἴς ἱπῖτα) ς9. 
Τωξηδ.237. οἱ ἀδελφοὶ] κα οἱ Ατηι. 1. Ατπὶ. Ἐ4ά. ἔρχονται] ἤρ- 
ζοντο Ἀπῃ. 1. Ασπὶ. Εά4. δῖαν. ἔρχονται εἰς Συχὲμ] πταραγεγο- 
γασιν εἰς Σικιμα Χ, ΧΙ, τς, 18,20, 30, ς4) (πιάγρ. ς8.) 64, γι, γό, 
82, 84, (πάγρ. 8ς.) τοῦ, ιτοϑ, 121) 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. ἢς, εἰά 

Σικημα; το. Οοαρὶ. πἀραγεγονασι ἐν Σικιμοις ςς. ταρεγεγωνᾶσι 
εἰς Σικημᾶα ὃς. Συχὲμ] Σικιμὰ 118. Σικὶμ Αγηι. τ. Απῃ. Εά. 

Οεογρ. 85|αν. Οἴτορ. καὶ ἰδὲ αὐτοὶ περικάϑηνται] και οἱ δὲ το- 
λιορχεσι Χ, ΧΙ, 29, 30, ξ4,) ς 5, 64, (πιᾶγρ. 85.) 1οϑ, 121) 134. ΑΙοχ. 
καὶ οἵδε ἫΝ τοολιορίδσι τς) 76, 82) 118. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸά. καὶ οἶδε 

((ς) πολιορκεσι 18, 128. καὶ οἱ δὲ πολὺυ- 

ὠρχϑσι 7 55. καὶ ιδὲ πολύορχεσι ιοό. καὶ πολιορχδσι Αγῃ]. 1. Ατπι. 

Ἐά. καὶ αὐτοὶ τπτολιορκῶσι Οεοῖρ. κ ἰδὲ δῖαν. Οἴτορ. αὐτοὶ 
ἀερικαϑηνται] πολιορκέσι 1) 84. ταερικαίϑηνται] τεριχαϑητε 

131. τὴν τοόλιν] τὴν πλὴν 75. τὴν πόλιν ἐπὶ σέ) ἐπὶ σὲ τὴν 
πόλιν δῖαν. Οἴἶτοςσ. ἐπὶ σέ] ἐπ᾿ ἐμὲ (4, ς9, 76, 82, 84, τού; 134. 
ἐπεμὲ (Πς) 7ς. 

ΧΧΧΙ]. Καὶ νῦν] κα καὶ Ασῃ Εάὰ. 

121.) 144. 236, 237. (αἵ. ΝΙς. ἀνάςηϑι νυκτὸς} αναςας νυχτὸς 
συ 1]. αναςὰ νυχτος σν ξ7) ὃς), 2090. Ἡ σὺ Ατηι. τ. Αση. Εά. 

Οεογρ. ὅ|αν. καὶ ὁ λαὸς] σν καὶ ολᾶος τς, 18, 19, 545 55) τό, 
575 64) 7ς, 85, τοϑ, τ28. ΑἸεχ. καὶ ὁ λαὸς ὁ μετὰ σξ] και ὃν 

χαι ὁ λαὸς σε μέϊα σε τό,632. σὺν καὶ ὁ λᾶος σὰ ὁ μέτα σὰ 8. 
Οὐοπιρὶ. σὺ καὶ ο λαῦς σε μέϊα σὰ 71, 131, 1445)237. (αἴ. Νίς. 
“π| εἰ ρορπμῖπμς ἐμ Ἰφεμπι ΑῸρ. 
ἢς, πἰῇ ἡ δύναμις, Ατχι. Ἑά, καὶ ὁ λαός σε» ὅς ἐςι μετοὶ σξ Οεογρ. 
καὶ τᾶς ὁ λαός σου μετὰ σξ ϑ8ῖαν. Οἴἶτος. καὶ ὁ λαός σᾷ, ὁ μετὰ 
σὲ 8ϊαν. Μοίᾳ. λαὸς ὁ] λαος σε 30, 52. 0.75) 121. ἐνέ- 
δρευσον] ἐνεδρευσομεν Χ. ενεδρευε το. τοϑ. (πρὶ. ενεδρευσωμεν ς8. 
ἐνίδρενον ΑΙα. ἐν τῷ] λὲν Χ, ς8, τοϑ. Οοιμρὶ. μὲν τῶ (6) 134. 
ἐν τῷ ἀγρῳ] Ρταεπηΐεε. τοπρωΐ τ21. Αἰά. - ἕως αὔριον αεοτῷ. ἕως 
αὔριον ἐν τῷ ἀγρῷ ϑίαν. 

ΧΧΧΠΊ. τοπρωὶ] πρωΐ ςς. τῷ πρωΐ ό4. κ121:. ἅμα τῷ 
ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον] ἐ [7] τῶ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον Ατγη). 1. Αγ. Εά. 

ὅταν ὠνατίλλῃ ὁ ἥλιος ϑίαν. τῷ ἀνατεῖλαι) τοῦ ανατειλὲ γζ. 

ὀρϑριεῖς} καὶ ὀρϑρισέις ις,) 19. Οοπρρί. ΑΙεχ. Ρ στη, καὶ 18, γ6, 
84. τού, 134- ορϑρισεις 30, ὅῳ 108. ὀρϑριεῖς καὶ ἐκτενεῖς] καὶ 
αναςησὴ καὶ επιξαλεις ξ4, 59, 822 118. ἧς, πἰῇ αναφήσει; 76- ἐχ- 

ἐπιβαλεῖς γ6, 84. τού, 124. καὶ ἰδὲ αὐτὸς] ᾿ ἰδὲ 

δῖαν. Οὗτος. καὶ ὁ λαὺς ὁ μετ᾽ αὐτξ] και πᾶς λᾶος ὃ ὧν μετ᾽ αὖ- 
τὸ 77. καὶ ἡ δύναμις ἣ μετ᾽ αὐτὰ ἐςιν Ατπι. τ. Ατγῃ;. Ἐά. καὶ ὁ 
λαὸς αὐτῷ ὃς μετ᾽ αὐτῇ Θεοῦ. ὁ μετ᾽ αὐτῷ αὐτὰ τό. ὁ ὧν μετ᾽ 
ἀντ “36. ὁ μετ᾽ αὐτὰ ἐκπ. πρὸς σὲ] ὁ μετὰ σὰ ἐκπ. προσσὲ 13:1. 
μετ᾽ αὐτῇ μέϊα σου τό, «Δ. ἐκπορεύονται] ἐχπορενετᾶι 15) 19, 64, 
τ08. Οὐοπηρὶ. Απῇ. 1. Αγη. Ἐά. ἐκπορευσοῦῖχι τό. ,Ῥαεπηῖες. γυκτος 

καὶ εἰπὸν. τολιορκασι 19. 

ἀναςηϑ.} αναςαὰ τό, 77» 

γ1. πρὸς σὲ] αν 23). σοι Οεον. καὶ ποιήσεις αὐτῷ] καὶ 
“ποιήσεις μετ᾽ αὐτὰ Αἴτῃ. 1- γαῖ. ΕΔ. κ» καὶ ϑίαν. Οἶτορ. αὖ- 

Α ’ [4 Δἁ Ἁ ἰὴ 

καὶ δυναμὶς σου ἢ μετὰ σδ ἐςι Αἴτη. 1. 

τῷ ὅσα δ. αντοῖς χαϑαπερ ἂν 18. ῆς, ἡϊῇ ἐᾶν, τ28. ὅσα ἃν} 

καϑαπερ ἐῶν Χ, ΧΙ, τς) 29, 30, 64.) 71, 121. Αἰά, ΑἸεχ. καϑαπερ 

ὧν 19) 54, 55, 75) γ6, 82, 84) τού, τοβ, 118, 134: (οπιρί. ϑσῶ ταν 
8. ὡς τι (υε νἰἀεϊυτ) Απη. σ. Ασπὶ ΕΔ. , ἂν Θοοτς. ὡς ἂν ϑἷαν. 

Οἴἶτορ. ὅσον δῖαν. Μοίᾳ. εὑρη] ἐυρει τοῦ. 
δυνηται ἡ ΧΕ σὰ 54) 59, 75. 118. δ[αν. δυνηϑῃς τῇ χεῖρι σΒ 82. 

ΧΧΧΙΝ. ἀνέςη]) ἐπορευϑὴ ςς. πᾶς ὃ λαὸς μετ᾽ αὐτῷὶ πᾶσα 
ἡ δύναμις ἣ μετ᾽ αὐτῷΈ Ατπ.. 1. Ατηι. Ἑά. μετ᾽ αὐτῷ} ὁ μετ᾽ αὐα 

ΧΙ, 14).29, 39, 54) τό, ς8, 63, 64,71» γς, γό, 82, 8., ὃς, τού, 165, 
118, 121) 128, 134) 144, 209. Οομρί. ΑἸά, Αἰεχ. ϑ8ίαν. ὁ ὧν 

μετ᾽ αὐτῷ τό, ς2. ς75) 131) 236, 23). Οαῖ. Νίς. ὃς ἤν μετ᾽ αὐτῷ 
Οεογρ. ἐνήδρευσαν] ἐνηδρευσεν ς8, 63. -Ἐ εν τω ἀγρω ς9, 76. 
ἐπὶ Συχὲμ] ἐν τῶ αγρω ἐπὶ Σικημᾶ 7ς. εν ἀγρῷῳ εἰς Σικημα 82. 

εΥ τῷ ἀγρῳ ἐπι Σικιμα 84. ἐν τῷ αγρῳ εἰς Σικιμα 118. ἐν Σι- 
κὶμ δἴδν. Οἴτιορ. ἐπὶ Συχὲμ τέτρασιν ἀρχαῖς} εν τω ἀγρω ἐπι, 
Σικιμα εἰς τεσσαρᾶς αρχῶς 545) τού, 134. επὶι οἴκημα (ας) τέσσαρες 

αρχαι ξ5. μιρεγ διολίπιαπε φμαίμον ῥγίποὶρία. Απρ, Συχὲμ] Σι- 

χιμμα ΧΙ, τςν 18, 29, 30, 64, 71, γ6, τοϑ, 121) 128. ΑΙά, ΑΙεχ. Συ- 

κημῶ το. Σίκημα Οοπιρί. Σικὶμ (ἄς ἰπῆα) Απῃ. τ. Απῃ. Εά. 
τίτρασιν ἀρχαῖς] τεσσαρες ἀρχαὶ Χ, ΧΙ, 29, 219) 121. (οιηρὶ. τεσ- 
σαρας αρχᾶς 18» 18, 195 64, 1οϑ, 128. ΑἸά. ΑΙεχ. Αἰ. Σ. Απῃ. 

ἙἘά. εἰς τεσσαρας ἀρχᾷᾶς 59, 739 76) 82) 84. εἰς τεσσαρας αρχας- 

χαὶ εγενέϊο (ῃῖς ἀεῇηϊϊ.) 118. ῥγδεπιῖττ, ἐν 144. ἐπὶ τέσσαρας ἀρχᾶς 
δἷαν. 

ΧΧΧΥ. Καὶ ἰξαλϑε Ῥγαυλϊτς. καὶ ἐγένετο πρωΐ τς, 18, 10, ξ4ν 
4:5 64, 759 76, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. (οπιρὶ. Αἰεχ. δῖαν. ἡΜοῖᾳ: 

ἐζηλϑὲε δὲ τ6. ρῥγρτλῖῖ. καὶ ἐγενηϑῊ τὸ πρωΐ ς8. Καὶ ἐγένετο πρωΐ" 
ἐξηλϑε Ατπι. ᾿. Ασπ). Ἑἀά. δῖαν. Οἴἶτοσ.υ Ἰωδὴλ] Αδερ ς8. πρὸς 

τῇ ϑυρᾳ) ὥρος τὴν ϑυραν ςς, 82, τοϑ, 2436. Οὐπηρὶ. ῶρο τῆς ϑυρᾶς 

(6, 59. πρὸς τὴν ϑύρα ([ς) )ς. ἐν ταῖς εἰσόδοις Αττη. 1. Ατπι. Ἐα: 
τῆς πύλης] τῇ τυλῃ 1Π1, ΧΙ, «8, 63. α ς6, ς9,) ϑὼ. καὶ ὁ λαὸς} 
καὶ τᾶς ὁ λαος 19, 50, 76», γό, 82, τού, 1τοϑ, 134. (οπιρ. ὁ λαὸς 

ὁ μετ ̓ αὐτο] πᾶσα ἡ δύναμις ἣ μετ' αὐτὰ Αγ. 1. Ατπ). ΕἘά. ὁ λαὲς 

αὐτῷ ὃς μετ᾽ αὐτξ Οεογξ. ὁ μετ} α (ργπιο: μαδεῖ τηδην τες. 
16.) ςό, 77. 131. αὐτῷ} αὐτὸν τῷ. ἀπὸ τῷ ἐνέδρα] ἐκ των εν- 

εὗρων Χ, ΧΙ, τς, 18,29) 30, ς4) 5.4) 64, 71). 75, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 

εὕρῃ ἢ ΧΕΙ σου] 

121) 128, 1234. Οὐπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ: αἴο τῶν εἐνεδρων 19. αἶο τῆς 
ἐνεδρας 6. 

ΧΧΧΥΝῚ. Γααλ) Γαλααδ 18. Γααὸ (ἢς ροῖελ) γς. υἱὸς] ὁ 
υἱὸς Οεοτξ. τὸν λαὸν] τὴν δύναμιν Ατὐτη. 1. Αγηι. Εα. πρὸς 

Ζεξὰλ] τῷ Ζεδὲλ Ατπι. 1. Αππ. Ἑά. Θεό. τρὸς Ζεοὺλ ϑ8ῖαν. 
Οἴτορ. Ζεξὲλ ιὉ}] Ζελξαλ σοττ. 1.34. Ἰδὲ γαὸς} δὲ ο λαος 
τό. ιδὰ ιδὰ λαος-τ8. ἰδὲ δύναμις Αι. σ. γὼ. Εὰ. κατα- 

δαίνει] καϊαξαινων Χ, ΧΙ, τς», 18, 19, 29, ξζ5 64, γό, 82, 84, τού 

1οβ, 1219 128, 134. ΟΠ]. ΑΙὰ, ΑΙεχκ. καϊαξενων )ς. τῶν κεφα: 
λῶν] κτων 11, τό, 77ν) 8.» 131) 144.) 436. (αἴ. Νίο. τῶν χορυφων 

Χ, ΧΙ, τς» 18,29, 30, ξ4) ςό, ς8, 63, 64, 71, 7ζ5, 76, 845) (πιᾶγρ. 8ς.) 
τού, τοϑ, 1219) 128, 134. (οτμρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. δῖαν. χεφαλης ς7, 
237. τῶν κορυφαων ζ9. τῶν κορυφαίων 82. κορυφων 209. τῆς χεφᾶ- 

λῆς Ατῖυ. τ. Απη. Ἐά. τῶν ὀρέων] α τῶν Αττη. τ. Αγ. Εά. καὶ 
εἶπε---ἄνδρας] συ ὁρᾷς ὦ; ανδρας, 108. πρὸς αὐτὸν} αὶ Α:η, 1 
αὐτῷ Ατην. ἘΔ. Οεογε. τῶν ὀρέων 5 51 τῆς δρυὸς ϑῖαν. Οἰἶτορ, 
σὺ ὸ βλέπεις] Το Αττη. τ. Ασπν, Εἀ. α σὺ Θεοῦ. βλέπεις) ορᾷς 

Χ, ΧΙ, ας, τϑν 19, 29, 30, κ4, τό, ς8, 63, 64, 71, 74, 76, 82, τού, 
121) 1285 134. Οοπιρὶ. ΑΙα, ΑΙεχ. ὡς ἄνδρας] εἰς ανδρας 841. 

ΧΧΧΥ,Ι. ἔτι] 29. ἔτι Γαὰλ] ετὶ Γαλααδ 111. Γααδ ετι 
4575. Τὸ. Θεοῦ. Γαὰλ] Γααδ (ἤς ἰμῆι) 18. Γαὰλ τξ 
λαλῆσαι] τὰ λαλῆσαι Γααδ γό, 84, τοό. τε λαλησαι Γαλααδ 134. 

λαλῆσαι Γαὰλ Απη. 1. Απῃ. Ἐά. τὸ λαλῆσαι!) , 535. καὶ 
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«ὦ 
᾽ 

. ὉΠΑΠ ἸΟτΠη, εἴ νοΐ ποη ἀεδεῖ.) Ατπι. τ. Αγ ἘΔ. 

ΚΡΙΤΑ 1. 

Μαωνενίμ. 

“Ὃ᾿ ν"»"» »“, ν » κεφ’ 3, ϑ ἐἈΡ.ν Ν ττ δαίνων χατὰ ϑάλασσαν ἀπὸ τῇ ἐχόμενα ὀμφαλξ. τῆς γῆς») χαὶ ἀρχῇ εἐτέρα ρχεται δὲ δὐΒ Ηλων 
᾿ ὁλῆ ἥδδξιων ὑπ ἾΝ -: - τ ρ Ν 7 ε 2 ζ 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζεξδλ, Καὶ πῷ ἐς! τὸ ςόμα σὰ ὡς ἐλάλησας, Τίς ἐςιν ᾽Αξι-. 

μέλεχ., ὅτι δελεύσομεν αὐτῷ ; μὴ ὄχ! ὅτος ὁ λαὸς ὃν ἐξεθένωσας ἔξελθε δὴ ̓; χαὶ γα 
αὐτῷ. Καὶ ἐξῆλθε Γαδλ ἐνώπιον ἀνδοῶν Συχὲμ, ἐν: σἀρεταςατο προς Αδιμέλεχ. Καὶ ἐδί- 
ὠξεν αὐτὸν ᾿Αξιμέλεχ, χαὶ ἔφυχεν ἀπὸ προσώπε αὐτὰ, καὶ ἐπεσον τραυ μ τ κε  Πθλλοι ἕως τῆς 
υύρας τῆς πύλης. Καὶ εἰσηλϑεν ᾿Αξιμέλεχ, ἐν Αρημά" χαὶ ἐξέδαλε Ζεδϑλ μὰ Γαδλ καὶ τὰς 4. 
ἀδελφὸς αὐτϑ, μὴ οἰχεῖν ἐν Συχέμ. Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξῆλθεν ὃ λαος εἰς τὸν ἀγρὸν, 
καὶ ἀγήγ[ειλε τῷ ̓ Αϑιμέλεχ. Καὶ ἔλαδε τὸν λαὸν, χαὶ διεῖλεν αὐτὰς εἰς τρεῖς ἀρχὰς, χαὶ ἐνή.-. 

εἶπεν] προς αὐτὸνα9ρ. Ἰδὲ λαὸς καταξαίνων] ἰδὲ δύναμις κατα- 
δαίνει Αττη. τ. πῃ. Ἐά, ἰδὲ ὁ λαὸς ὃς κα]αξαίνει Οεοτρ. ἰδὲ ὁ 

λαὸς καϊαξαίνει δϑ᾽:αν. λαὺς] ὁ λᾶος 236. (Δι. Νίς. καϊαξαίνων] 
καταβαίνει (6. κατὰ ϑαλασσαν)] απὸ ϑαλασσαν 19. κα ϑῖαν. 
Οἴἶτορ. ἀπὸ τὸ ἐχόμενα] εἐχομενα τῇ τῴ. απὸ τῇ ἔχομεν 64. 
λᾶποτε 75. ἄπὸ τὸ ἐχόμενα ὀμφαλξ τῆς γῆς} πρὸς τὸν ὄμφαλον 
τῆς γῆς Αττη. τ. Ατπῃ. ἘΔ, ὠπὸ ὀμφάλε τῆς γῆς Οεοτρ. οἱπὸ ὑψες 
τῆς γῆς δῖαν. “δ (ιρεν ἰσίεγε τρμδὶϊοῖ “εῦτ δγύ. Βαι- Ηεῦτ, ἐχό- 
μενα] ἐχόμενον ΠΟΥτ. 8 ἃ]. πΊ. ς-ςΞ. ὀμφαλξ] τὰ ομφαλῃ 57» 82. 
(οπηρί. Αἰεχ. καὶ ἀρχὴ ἑτέρα] καὶ ἀρχὴ μία Ατπι. 1. Ατπη. ἘάΜ. 
δίαν. καὶ παρεμξολὴ μία Θεοῖς. ἀρχὴ ἑτέρα---Μαωνενίμ.) ἀρχή 
μια πσαραγινεται ἀπὸ οὐδ δρυος αποξδλεποντων ΧΙ, ς, 18, το») 30, 63, 
64, 71) 1οϑ, 128. (πρὶ. ΑἸά. ἢς, πἰἢ ἀπὸ βλεπόντων, 20, 121. 
ἀρχὴ μια παραγίνεται ἀπὸ οὗ ὄρυος ἀποξλεποντων, καὶ ἀρχὴ ἀλλή. 
απὸ τῇ ενξ, καὶ οἱ ποιμένες ςς. ἔς, πἰῇ ἐτερῶ ῬΓῸ μια, 82, 134. 
ἀρχὴ μιὰ ταραγινετῶι ἀπὸ οδὲ ὄρνος ἀπὸ των βλεποΐων ς6., ἔς, πιῆ 
παραγιγνέται, ςξΒ. ἀρχὴ αλλη ἀπὸ τὰ βενε καὶ οἱ ποιμένες γό. ὠρχὴ 
μία πιαραγείνεται ἀπὸ ὁδὰ δρυὸς ἀπὸ βλεπόντων. ΑΙδοκ. ἔρχεται] 
ταβαγινετᾶι ζ9. 75. διέρχεται 236. τταρεγένετο (ἤρχετο) Ατηι. τ. 
Απη, Ἐά. ἔρχεται δὲ ὁδὲ “Ἥλων Μαωνενίμ] παραγινέϊχι απο οὃς 
δρυος ἀποξλεποντων ς4. παραγίνεται ἀπὸ οὖ δρυος ἀποδλεποίΐων, 
καὶ ἀρχὴ ἀλλὴ ἀπὸ τὰ βενξ, οὐ οι ποιμένες 84. ἔς, ηἰῇ ἀπο βλεπον- 
τῶν, τοῦ. δι’ ὁδ5] δια οὗ 11. ἀπὸ ὁδὲ 51αν. Οἴτορ. δι’ ὁδὲ 
Ἥλων Μαωνενίμ.} ἀπὸ οδὲ ὄρυος ἀποδλεπούίων καὶ ἀρχῊ ἢ ἄλλη ἀπὸ 
τα βδνε οὔ οἱ τοιπενες ᾿(ἢς) το. ἀπὸ οδ δρυος ἀποξλεπούϊων, και 
αξχη Ἑτέρα παραγίνεται ἄπο τὰ βενε καὶ οἱ ποιμένες ἢς. Ἥλω»] 
ἡλὼν τό, (αἴ. Νίς. Ήλων Μαωνενίμ] δρυὸς βλεπόντων Ατπι. τ. 
Ατπι. Ἐ4. δαν. Οὔἶτορ. ὕλης μαωνενίμ, Οεοζρ. δρυὸς μαωνενίμ, ϑῖαν. Μοίᾳφ. Μαωνενίμ] Μαωνεμειν 11, 537) 131, 144. ΟΔῖ, Νίο. Μαω- 
»εέμειμβ. τ6. Μοωνεμειμ ς2. Μωωνεμειν ς7. ἐπιπομεδμηα (γε ῥϊοίοας 
λἰωπι) ϑγγ. Βατ- Ἠεῦτ. 

ΧΧΧΎΠΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] καὶ λέγει αὐτῶ Αττη. τ. Αττη. ἙΔ4. καὶ εἶπεν αὐτῷ Οεοῦρ. ἄζεξὲλ] Ζεὶλ ϑ8ίαν. Οὔτοσ. Καὶ ωϑ ἐς] τὸ εξὶ γυν ΧΊ, 18, 30, 54, 63, 64, "ς, γ6, 84) τού, 121, 134. 
ΑΙΔ4, ΑἸεχ. δῖαν. Οἴτοσ. -Ἐ νυν ἱ ς», 71. δῖαν. Μοΐᾳ. τξ νυν εξὶ 
29. αι 55, φύ, ςβ8, 82, 1ο8, 128. (οπιρί. νῦν τῷ ἐξι Ασπν α. Απη, Εά, χαὶ τῦ εἰσι νῦν. Οεοτρ. τὸ ςόμα σου] ςόματα σου Οεοῦσ. ὡς ἐλάλησας το λέγον Χ, τς, 18, 19, 29, 30, ς4, ςς, τό, 
48, 63, 64, γι, )ς, γ6, 82, 84; (πιᾶγρ. 8ς.)} τοϑ, 121, 128, 134. 
Οὐοπηρί. ΑἸ4. ΑἸεχ. τὸ λεγων ΧΙ. τὸ λέγειν τού, ὃς ἐλάλησας 
Ἅπῃ. τ. Ατω Ἐᾷ4. λαλήσαϊα Οεοῦρ. λαλᾷξν δῖαν. 
ὧδ ἐριν 11]. τι ἐξὶν το, 131. ϑἷαν. Οἴἶτορ. ὅτι τίς ἐςιν (εἴ ὅτι ΡΪε- 

δελεύσομεν] δελευσωμεν το; 7, τοῦ. μὴ ἐχὶ] κκ ἰδὲ ΧΙ, ας, 18, 29, 20, 54, 55) (4, 71; γ6, 82, 845 (ππαγρ. 8ς.) τού, 108, 121, 128, 134, 200. 
(ὐοπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. δχ! δὲ το.  δχ οιδὰ ἡξ. ὅτος ὃ λαὸς] τος 
ἘΡ) ὁ λάος τς, 18, 1, 549 64, 75) γό, 82, τού, τοϑ, 134. ΟὐομηρΙ. ΑἸά. ΑἸΙοχ. 81αν. ΜΜοΐίᾳ. κακὸ τό, 121. αὕτη ἡ δύναμίς ἐςιν Ατῖη. Ὶ. Ἄττῃ. Ἐά, ὃν ἐξεθένωσας ἣν σὺ ἐξωδίνωσας Αγ. τ. Αγ. Ἐὰ. ὃν 
σὺ ἐξαδίνωσας Οεον. 51αν. ἐξαδένωσα. -ἰ- ἐν αὐτῷ ὉὐσμηρΙ. ΑἸεχ. ἔξελδε δὴ] αὶ δὴ Χ, ΧΙ, τις, 18, 29) 53) 54) ας) (8, (0, 64, 71, γ6, 82, 84.) τοῦ, 1217) 134. Α]4, Ργαιηϊ, ἐπ᾿ αὐτω 19. καὶ εξεχϑε )ς. Βαθεῖ δὴ ᾽π σμαγαέξ, πλΐποτε ΑἸθχ. ἔξελϑε δὴ νῦν] νῦν ἔξελθε Ατηγ. τὶ Ἀπῃ. ΕΑ. δογρ. νῦν} γυκτος 20. ᾿ 
παραταξα!] ΤΡΟΛΗΈΕΙ 1) γ1) γύ, 82, 8.. σεογρ. παραταζον τό. ““αραταξαι ἄντῳ] ὥολεμει ρος αὐἶον ΧΙ, 18, 19, 29) 30, ξ4, ἐξ; ό4, τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟὐΟμΡΙ. ΑἸά. Αἰεχ. Ασῆι. Ι. Αγ, Εά. τπολεμεσον τρος αὐον ᾽ς. Τολεμησον αὐτῷ} αἀντων 131. εγαντίον αὐτῷ ϑἴαν. Μὰ; ΧΧΧΙΧ, ; Ταὰλ] Γαδ (ς6. ὁπιεπάαι, Γαλααδ.) γς. Γαὰδ 8[αν, Οἴτορ. ᾿ ἐράρ Ὧρο τροσωπα ὃς. Τηλτρ, ἀπὸ τροσωπὲ 128; ΣγώπιΟν ἀνδρῶν Συχὲμ) προ προσωτὲ ἀγόρων Σικιμὼν ΧΙ, 20. ἃς, ἰῇ 

ἄντον ὃς. 

Τίς ἐςιν7 

4 μ 
και παραταξαι) λα χαι 144. 

᾿ζων ἀνδρῶν, 0, ς() 71) 76, 84) 121. ἂποὸ ρόσωπα ἀνδρων Σικιμων 
τς. ἧς, πΙἢ τῶν ανδοων, 18, 19, ς4. 64, τού, τοϑ. ΑἸά. ΑΪδχ. ἀπὸ 
πρόσωπα τῶν ἀνδρων Σικήμων 7ς. (οπιρΙ. ἀπὸ τῶν ανδρων Σικιμων 
82. τοροπροσώπε (ἢς) των ἀνδρων Σικιμὼν 114. ἄνδρῶν] τῶν ἂγ- 
δρων ς6. (ιπᾶγρ. 8ς.) ἀνδρὼν Συχὲμ] τῶν ἀνδρῶν Σικὶμ Αγ. 1. 
Ἄγηι. Εά. ἀνδρὼν Σικὶμ ϑ8ίαν. Οὗτος. καὶ παρετάξατο πρὸς ᾿Αξι- 
μέλεχ] καὶ ἐπολεμησεν Αξιμελεχ, ΧΙύ) 29, γι1, γ6, 121. ΛΔΙά. χαὶ 
ἐπολέμησεν ἐν Αδιμελέχ τς, 18, 64. ΑΙεχ. ἢς, πἰῇ ἐπολέμησαν, 
128. καὶ ἐπολέμησεν τῶ Αξιμέλεχ, 3.0. καὶ ἔγη ἐναντίον τῷ ᾿Αδιμέ- 
λεχ, 8ιαν. Οἴἶτορ. παρετάξατο] ἐπολεμητε (Χ. ΑἹ. ἐπόΌλεμει} το, 
54) 55) 82, τού, 1οϑ8, 134. ΟὈμΠΗ0Ι. ἐπολεμισεν ἢς. 
ΑτἼπι, 1. Αση]. Εά4. Οεοτσ. τρὸς ᾿Αδιμέλεχ] τον Λδιμελέχ Χ. 
τω Ἀθιμελεχ, τό, ς8, 62. -Ἐ και ἐφυγεν ὥπὸ ὥροσωπαε αὐτῇ Γααδ 
ξ9. τὸν ᾿Αδιμέλιχ, Θεοῖς. ἐναντίον ᾿Αδιμέλεχ, 8ἰαν. Μοίᾳ. 

ΧΙ,.. Καὶ ἐδίωξεν---προσώπα αὐτῷ] α οἰπὶ ἱπιοπηεά, ξο. Καὶ 
ἐδίωξεν αὐτὸν ᾿Αδιμέλεχ) α τό, 10, ς2, 57. 77. 85), 128, 131, 216. 
(δι. Νίς. ἐδίωξεν] κα]εδιωξεν τς, 18, 20, 30, ξ4) 55, 58, 63, 64, 
717 73) 82, 84. τού, τοϑ, 121, 134; 144. 200. (οημρὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. 
ἐπεδιωξεν γ6. ἐδίωξεν αὐτὸν ᾿Αξιμέλεχ] α 236. καὶ ἔφυγεν] δμαθεῖ 'π οἤαγαέξ, τίποτε Αἰεχ. αὐτὸς δὲ ἔφυγεν δίαν. Οἷἶτοσ. ἔφυ- γεν] ἔφυγον (οπηρ. αὐτὰ] - Γααδ 19, 75, 76, 82, 8, τού, τοϑ, 
134. ἔπεσον] ἐπεσαν ΤΊ, 63. πολλοὶ] πολλαι 16, ς)) ς8, ςο. πολὺ 1τοδ. ατ44. ἕως τῆς ϑύρας] εὡς της πολεως 77). τῆ; ϑύ- 
ρᾶς] των ϑυρων Χ, ΧΙ, 20, 30, 
8ς.) τού, 121, 134. ΑΙΑ, 
Αἴεκ. τῆς τυλης 2 16. 
λεὼς δίαν. Οἴτορ. 

ἐπόλεμει 84. 

ϑυρὼν τς, 18, 19, 64, 1οϑ, 128. Οοτηρί. 
τῆς ϑύρας τῆς τούλης] τῶν συυλῶν τῆς πό- 

τῆς πύλης} τῆς πόλεως Χ, ΧΙ, 19 τό, 18, 10, 30, 52) 53, 54. 54) 56, ς7, ς8, 63, 64, γ1, )ς,) γό, 82, ὃς, τοβ, 121. 
128, 131, 134) 1447 200, 236, 237. ΑἸά4, ΑΙεχ. ΟΑι. Νῖς. Ατπι. 1. 
Ατγπ). Ε4. σσεοῦσ. τῆς πολεως και ἐπεςρεψε 84, τού. 

ΧΙ]. Καὶ εἰσῆλϑεν ᾿Αδιμέλεχ] και ἐπτεσρεψεν Αδιμελεχ καὶ ἐκα- 
ϑισεν 545) 82. καὶ ἀπεγρεψεν Αξιμελεχ, καὶ ἐκαϑισαν ξζ9. καὶ ἐπε- φρεψεν Αξιμελεχ καὶ ἐεκαϑησεν 753. εἰσῆλθεν] ἐχαϑισεν ΧΙ, ες, 18, 29, 30, 64, 71, 84, (πιᾶγρ. 85.) τού, τοβ, 128. Οοπηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 
Ἀγπ). :. Αγῃ, ΕἘά. εἐκχϑηςεν 10» ξζ9) 121. ἐπεςρεψε χαὶ ἐχαϑισεν γ6, 1τ34. ἐν ᾿Αρημα] λὲν 1. ἐν Αριμα 18, 29, 6 τοῦ, 121, 134. (οπιρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. θοῦ. εν Ἄρειμα το. ἐν Αἐρμῶν )ς. εν Ἄρει 82. ἐναρημὰ (Π.) 131. ἐν ̓ Αρίμ Αγ. :. Απῃ. Βή. Χχαὺ ἐξέθαλε Ζεξὰλ] Ζεὰλ δὲ ἐξέξαλε 5]αν. Οἶτορ. Ζεξἐλ] ῥγαρηνεῖ. ὁ τ0, 75. 76, 84, τοῦ, 13.. Ζεδὰλ τὸν Γααλ] Γαχδ τον Ζεξελ 128. Γαὰλ] Γαλααδ (επγεπήκι. Γαλ) τό. Γααὸ ;6. ΑἸά. καὖ. 18} α 7ζ. μὴ οἰκεῖν] ργαιηΐε, τα ς, 4, τοϑ, 128. Οοτηρὶ. ΑΙοχ. μὴ κατοιχεὶν 29. ΑἸά. τῷ μη κατοικειν ζ4,), )ς,. γ6. ἵνα μὴ οἰκῶσιν Απη. 1. Αγ). Ἐπ, ϑ8ίαν. μὴ οἰκεῖν ἐν Συχέμ] μὴ καταλειφϑηναι τινὰ ζ9. τῇ μὴ κατοικέιν εν Σικιμοις 82, 84, τού, [3.4. 
Σικιμοις ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 54) ςς,) 64, γ1, γ6, [ῖο8, 121, 128. ΑΙεχ. Σικημοις ὃς. (ομηηρὶ. ι 
ἽΧΕΗΙ,. ἐγίνεϊο] ἐγειηϑη ΧΙ, ας, 18, 10, 30, 
128, 2090. (οΙηρ!. ΑΙά. ΔΙοχ. 
Ἔ ἐκεῖ Ατγη). τ. Ατηι. Ἑάᾳ. 

5 ς, ὅς, γι, 1οϑ, τ21; 
τῇ ἐπαύριον] λ Τῇ 19. καὶὄ 7. 

καὶ ἐξηλϑεν] α μαι (ρείπιο : Βαδεῖ ΤΏΔΠΙ ΧΈς, 16.) δίαν. Οἷἶτοσ, καὶ ἐξήλϑεν ὃ λαὺς} ὡς ἐξηλϑον οἱ ἂν. δρὲες )ς. εἰς τὸν ἀγρὸν] εἰς το πεδιον (ηγαγρ. εἰς ὥγϑον) Χ, τὸν οἷ γρὸν] τὸ τεδιον 19. 584. ὁ 71) )ς, γ6, 82, 84, (πιαγρ, 8ς.) τού, 1οϑ, 134. ΑΙ, ΑἸἹεχ. τὸ τταιδιον τι. τὸν ἀγρὸν, καὶ ἀνήγ[ειλε τῷ ᾿Αδιμέλεχ!] τὸ ὥεδιον καὶ ἀπηγελη τὼ Αξιμελεχ ΧΙ, τς, 18, 29. (οπρ. ἀγρὸν] τεδιον 30, ςς, 128. ἀνήγ[ειλε] ἀνηγ[}ελη τό, 57» 77» 8ς,) 131, 1445. 200, 236, 237. (αῖ. Νίο. ἀπηγίελλει 10. ἀπηγἰελη 30, ς4, τό, 48, 63, 64, γ1, γ6, τοῦ, 1Ιοϑ, 121, 128, 134, ΑἸα, ΑἸεχ. απηγίελει ς3. αἀπηγίιλαν ἡς. αἀπηγΐειλε 84. ἀνηγ- γείλη (ἢς) Ἀπ. ε. Ἄτῃ. Εά. 
ΧΕ]. ἔλαξε] ταρελαξεν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 20, ξς, 64; 71, γύ, 8.) τού, 121, 128, 124. ( οπιρὶ. ΑἸΙά4. ΑἸεχ. ταρελαξεν Αβδιμε- 

54, 55» 89» 71» 75, 76, 82, 8.4) (πιατρ, 

39: 40. 

42. 

43. 

; 
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ΚΕΦ. ΙΧ. 

45. 

τ: ν 

ΚΡΊΎΥ͂ Α 1. 

ΠῚ 3 ρ», "» ᾿ ΡΝ . ᾿ς ΕΣ : : ἐπι 

δρευσεν ἐν ἀγρῳ" χαὶ εἶδε, χαὶ ἰδδ λαὸς ἐξῆλθεν ἐχ τῆς πόλεως, χαὶ ἄγέςη ἐπ᾿ αὐτὰς, χαὶ ἐπά- 
3 Ν 3 ͵ Ν .2 Ν ᾽ “ γς»», ν ΩΣ 44. ταξεν αὐτῆς. Καὶ ᾿Αξδιμέλεχ χαὶ οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ᾽ αὐτᾶ ἐξέτειναν, καὶ ἔξησαν παρὰ τὴν ϑύ-, 

ἴω ’ ων ΄ Ν ’ὔ’ 3 Ν ’ 3 ᾿ " ρ 3 ραν τῆς πύλης τῆς πσόλεως" καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πτάντας τὰς ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ ἐπά- 
9 ΄ 

ταξαν αὐτές. 
Ὡ ’ Ά. ἰϑι ν 

Καὶ Αδιμέλεχ παρετάσσετο εὐ τῇ “σόλει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐχείνην, καὶ χατελά- 
ΝῊ ΄ Ν 5. "Ὁ 2) “ 3 ᾿ 

ξετο τὴν πόλιν, χαὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῆ ἀπέκτεινεν, χαὶ τὴν πόλιν χανϑεῖλε, χαὶ ἔσπειρεν αὐτὴν 

ἅλας. Καὶ ἤκουσαν ὡἄντες οἱ ἄνδρες πὔργου Συχέμ, χαὶ ἦλϑον εἰς συνέλευσιν Βαιϑηλξερίν. 

. Καὶ ἀγηγγέλη τῷ ̓ Αδιμέλεχ, ὅτι συνήχϑησαν “πάντες οἱ ἄνδρες πύργου Συχέμ. Καὶ ἀνέξη 

᾿Αξιμέλεχ, εἰς ὅρος Σελμῶν, χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ὃ μετ᾽ αὐτϑ' χαὶ ἔλαξεν ᾿Αξιμέλεχ͵ τὰς ἀξίνας ἐν 

τῇ χειρὶ αὐτῇ, χαὶ ἔχοψε χλάδον ξύλΒ, καὶ ἦρεν, καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ ὥμων αὐτδ" χαὶ εἶπε τῷ λαῷ τῷ 

λέχ, ζ4. κ ζ9. τδαρελαΐεν 0 Λξιμελεχ )ς. “παῤεξαλεν 82. τὸν 

λαὸν} "Ἑ Αξιμελεχ, γ6, 84.) τού,134.-, τὴν δύναμιν Ατηι. 1. Ατῃη. 
Ἑά. καὶ διεῖλεν αὐτὰς} διειλεν αὐτος ξο. αὐτὲς 193] αὐτον 111, 

16, 30, 4) 755) 76, 779 82, 84, τού, 131, 134» 200, 230, 237. 
Οοπιρ!. Αἰά. (αἵ. Νὶς. α πῃ. σ᾿ Ασπῃ. Ἐπ. δϊ.ν. Οὗἶγτορ.0 αὖ- 
τὲς εἰς τρεῖς} αὐτὸν τρεῖς Χ, τς, 18, το) 64) 71) 121) 128. κα εἰς ξ Ὁ) 

σοϑ. διαῦδεῖ αὐτὲς εἰς π΄ οματαέξ. πὐϊηογο Αἷοθκ. εἰς τρεῖς ἀρχὼς] 

ἐπ “γα ργϊποίρία Αὰρ. ἐνήδρευσεν] εγηδρευσαν «8, 64. ἐν ἀγρῷ} 
ἐν αὐτῷ 1171, τς, 18, 19, 30, ς4) 49, 6ς, 73» γ6, 82, 84, τού, τοϑς 

121) 128, 134. αὐτω Χ, ΧΙ, 29, ςς, γ1. ΑΙά. ἀμφὶ αὐτὸν ΑτΥπι. 1. 

Ατη. Εά. εἶδε] ἰδὲν 20, ἢς {δπηρεῖ.) 7.59) 121. εἰδὸν γ6. λλᾳὸς] 
ο λᾶος ι8, ζ3,) τό, ς8, 6, 775 83. 128, 1319) 144, 200, 216. (αἴ. 

Νὶς. δύναμις Αταγ. 1. Ατιπ. Εάή. ἐξηλϑὲν ἐκ] ἐξηλθε πολὺς εκ 

τοῦ. τῆς πόλεως] -Ἐ ἐκεῖθεν ΑΥΠπ). 1. Ατη). Εά. καὶ ὠνέςη ἐπ᾽ 

αὐτάς} καὶ ἐπανεςῊ αὑτοῖς 18, ς4) 64, 7ςν 82) τοϑ, 128. ΑΙεχ. χαι 
ἐπανεςὴ αυτὰς 84. νές] ἐκανεςὴ το, 76, τοῦ, 34. Οοπρρὶ. 
ΧΙΙΝ. ᾿ Τοιῖ. οοπη. 19. Καὶ ᾿Αδιμέλεχ} α καὶ σεοῦρ. καὶ 

οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ ̓ αὖτε] ἐπολέμει καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μετ᾽ αὐτε τοῦ. καὶ 
οἱ ἱ δῆμοι οἵ οἱ μετ᾽ αὐτὰ Αττ. ε. Αττῃ. Ἐά. οἱ ἀρχηγοὶ) ἀρχαι αἱ ςξ: 
οἱ ἀρχηγοὶ οἱ] αι ἀρχᾶι οἐ ΧΙ, 18,29, 30, ςβ, ὅ.μ γ1, 121, 128. ΑἸεχ. 
ἂι ἀρχᾶΐ τς. ἡ ΧΟΧΉ ἡ ς4, το, 75) 76, 82, 8,., 134. ἀρχᾶι αἱ χοβ. 

Οοπρ. οΐμετ)] α τό, ςό, 236. κοἱ ὃς. ἐξέτειναν 19} ἐζετα- 

ήσαν 1) 18, 309) ς45 64, 76, 85, 84. (πιατρ. 8ς.) τού, 134. ΑΙά, 

ΑΙεχ. Ασῃ. σ. ἄσῃ. Ἐά4, ϑίαν. Ἐπ δϑ ες 128. ἐξέτειναν, καὶ] 
" 7.-- καὶ ἔρησαν) καὶ ἐξέξησαν ΑΙεκ. τὴν ϑύραν] τας ϑύρας 
χτοϑ, 237. Οομρί. τὴν ϑύραν τῆς πύλης] τὴν πυλὴν τς, ςΒ. ΑΪεχ. 
Ἀπη. τ. Ασπη. ἘΔ. 8ϊαν. Οἴτορ. τὰς ϑύρας τῶν πυλῶν ϑίῖαν. Μοίᾳ. 
τῆς πύλης] κα 54)82. καὶ αἱ δύο], αἱ Χ, ΧΙ, τό, 30, 715) γ6, 84. 
τού, 1219 134) 237. ἂς δὲ ὃνο ς4) ζ0,), 7ς, 82. αἱ δύο ἀρχαὶ] 
οἱ δύο δήμοι (τπγτπ) Ατιη. 1. Ασπὶ. Ἐά. ἐξέτειναν 231 ἐξεχύϑησαν 
ΧΙ, τς 18, 29, 30, ς45) ς 3) 58, ὕ4) 715) 75» 76, 82, 8.0 1ού, το, 121, 

128, 134. ΟΟπΊρΡ]. Αἰά. Αἰεχ. Ἀπη, τ. Ασπι. Εά4. δῖαν. ἐπὶ πάν- 
τας] α ταΐϊας ς4, 89» 75) 82. τὰς ἐν τῷ ἀγρῷ] τες ἐν τω τοεδιω 
54. 59, 753. 82. οἵ ἐν τῷ ἀγρῷ ἤσαν ΑπΠ. 1. Ατηι. Ἐα. ἐπά- 

ταξαν] ἑπαταξεν ΧῚ, τς, ς7» 645 τοϑ, 121. (οπιρὶ. ΑἸά. 
ΧΙΝ. Καὶ ᾿Αξιμέλεχ} κ καὶ Θεογρ. ᾿Αξιμέλεχ, δὲ ϑιῖαν. 

παρετάσσετο] ἐπολέμει Χ, ΧΙ], τς, 18, 20, 30, ς4) ςς, 58, 64, 71) 758) 

"Ὁ, 82, 8... (τπᾶγρ. 8ς.) τούς τοϑ, 1219) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
Αττι. 1. Αγηι. 14. Θεοῦ. επολεμησὲν 19. ἐν τῇ πόλει] ἐπὶ τὴν 
πολιν κ4, 505), 75. 765) 82, 8... 1ού, 134. ὅλην τὴν ἡμέραν ἐχείνην] 

τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὅλην Ατηι. 1. Ατγη). Εα. κατελάδετο] καελα- 
ἕοντο Χ, ΧΙ, 1ζ, 18, 29, 30, ξ4γ 64, 71) τοϑ, 158. Οοπιρὶ. ΑΙ4. 
Απη. σ᾿ Ατηι. Ἐά. κατελάξεν 19. Ὡροκατελαοντο τό, 632. ̓  τὴν 
ιταόλιν] σὺν τῇ πόλει το8. καὶ τὸν λαὸν---ὅἅὁλας καὶ κατεσκαψε 

καὶ ἐσπεῖίρεν εν αὐτὴ ὥλας ζ0. ὠπέκτεινεν) ἀπεχίειναν Χ, ΧΙ, δὲ 

18, 29, τύ, ς8, 63, 64. 71, τοβ, τ28. (οπηρί. ΑΙά. ανειλε ς 4) 75) 
82. ΑἸεκ. τὴν πόλιν καθεῖλε] καϑειλε τὴν πολιν 11, τς, 18, 20, 
53, Ὁ) ς8, 63, 64, ὃς, 128, 144. ΟΠ]. (αε. ΝΊς. δῖαν, χαϑειλαν 
τὴν πολιν τό, (ςό, επηεπάδτ, καϑειλεν.) ς 7, 71, 131, 226. χαϑειλε 
συν τὴ πόλει 10, Ἰοβ. καϑειλον τὴν ὥολιν.77. καϑεῖε ([6) τὴν τό- 

λιν 237. καϑελε} καϑειλαν Χ. Αὐπι. τ. Ασηι. Ἐά. κα]εκαμψέν 
54. κα]εσκαψεν 7, 82. χαϑεῖλε, καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν] καϑειλαν 
και ἐσπειραν ἐν αυτῃ ΧΙ. καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ὥλα:] καὶ ἅλας 

ἔσπειραν Ατπι. 1. ΑΥηι. Ἐά. ἔσπειρεν) ἐσπειραν Χ, ς7) 71) 8ς» 

121) 237. 8ιαν. εσπέιρον επημεηἀαῖ, ς΄. εσπειρας 77. αὐτὴν] ἐν 
αὐτῇ Ὑπεοάοτεῖ, Ω.. 18. ᾿η [4. αὐτὴν ἅλας] εἰς ὅλας 11, τό, 
52.) 53») 57, 77) 355 131) “20, 237). (δέ. ΝΊς, ᾽λ αὐτὴν 20, 30, ς ςν 

ξό, 63, 71. εν αὐτῇ ἅλας 4, 76, 82, τού, 134. εν ἀυτὴ ς8. ἐν 
αὐτὴ ἄλ. )ς. αὐτὴ ἅλα τοϑ. εἰς ἄλλας τ44. ἐν αὐτῇ λα ϑίαν.᾿ 

ΧΕΥῚΙ.. Καὶ ἤκεσαν] - τῆτο Οεογρ. δῖαν. ὀ τσάντες οἱ ἄνδρες} 

- 

οἱ ἄνδρες σαντες 82. οἱ ἄνδρες κ᾿ οἱ «8. Αγπι. τ. Αγπι. Εα. 
τὐργου] τυργων 11, τό, ς), ς8, 77, 8.7) 131) 144) 237. πυργὲς 20. 
οι κατοιγξδντες πολιν (ευπ) επηεπάδιϊομε ππᾶγρ. τουλην) τό. τσυλὼν 63. 
τῇ πυργε τοῦ, τοϑ, 134- ΟΟΙΩΡΙ. Συχὲμ} Σικιμων Χ], ες, τ, 
290, 30, ςς, 64, 71, 1οϑ, 121) 128, ΑἸ]ά. Αἰεχ. Συχιμὼν το. Σικι- 
μων και οι ἄρχοντες 5.4.) 50. ἢ, 82, 84, τού, 134. Σικήμων εἰς τὴν 

αχραν 75. καὶ ἤλϑον--- Συχέμ ἴῃ ἤπο σοπ). 64. αὶ ουπι ἰπιειτηθά, 
δι ἦλθον] εἰσηλθον ΧΙ, τς, 18, 10, ξ4) 64, γό, 85, 84, τοῦ; 
(1οβ, ἀμ. 4ῃ εἰσηλϑεν.) τῶῖ, 134. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἴεχ. ἦϑον (Πς) 

58. εἰσηλθὲν 128. ἦλθον αὐτοὶ ΟΘεοζρ. εἷς συνέλευσιν] εἰς τὸ 

οχυρωμα οἰκου ΧΙ, τς, 18, 19) 30, ς4» ςς) ςό, ς8, 63, 64, γι, γ6, 82, 

84) (πιᾶγρ. ὃς.) τού, 121. 128, 134. Οοπηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. εἰς οχυ- 

βωμὸ οἱκδ 29. κα εἰς 77. ὡς τὸ ὀχύρωμα, ΟΙΧ 108. - τῷ οἴκου 
Ατγπι. τ. ἄγη). Ἐά. εἰς ὀχύρωμα τῷ οἴκᾳ Θεξ 8ϊαν. Οἴἶτορ. ἢς, οὐπὶ 
Θεξ ἴητεν ὕηςοβ, δίαν. Μοίᾷ. Βαιϑηλξερίϑ] Βαιϑηρξεριϑ' (1, ἢς 
Ροίϊεα.) τό, ς7, 131) 144. Βααλ Βερειϑ Χ, Βηϑηλξερειϑ ΧΙ, ὅ4» 
71, 121. Βηδηλθδερειν διαθήκης τς. Βαιϑηλ Βεριϑ' διαϑηκης 18. 
τα Ἰσραὴλ διαϑηκης το.« Βηϑηλ Βερει 29. Βααλ διχϑηκης ς4, γό, 

82, 84) τού, 134. Βαιϑὴλ αἱρειϑ (φἀάϊιο βὶ ἔιρτα [ἴη. 80 αἱ. πιδην.) 
ςς. Βηθλεεμ τύ, 623. Βαιϑὴηλ διαϑήκης ς8, τοϑ. Βααλ διαϑηχης 
Κυριου ς9. Βεϑηρθεριϑ 77. Βηϑηλδερηθ πιᾶγρ, 8ς. Βεϑὴηλ Βεριϑ 
διαθήκης 1958... τὰ Βηϑὴλ βερίϑ' Οσπιρί. Βηϑηλξερεὶϑ' διαϑήκης ΑἹά, 
τῇ Βάαλ διαϑήκης ΑἸεχ. Βεϑὲλ Βερίϑ᾽ Αγπι. τ. Αστῃ, Ε4. Βαλξες- 
ρ(3 Οοιγ. Βέϑηλ Βερίϑ᾽ δῖαν. Οἴτορ. ἢς, ςοπ)υπϑίηι, δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΕΜΝΊΠ. ἀνηγγίλη] ἀπηγίελη Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς4) ςς, τό, 
58, 63, 64, γ1. γύ, 825 84; τού, τοϑ, 121, 134. Οοιηρί. ΑΙά4. ΑἸεχ. 
απηγίελλη 19. ἀπηγΐελει! 9. ανηγίελλες 111. ἀνήγίειλαν ΟΘεογρ- 
8ϊαν. Οἰἶτορς. ὅτι συνήχϑησαν--᾿Αξιμέλεχ, τ᾿. π΄ σοπι. ἤδη. 
κα οὑπὶ ἱπίεπηθά. 20. συνήχϑησαν) συνηλθϑον ςό, ς8, 6. οἱ 

ὥνδρες} κ οι ς8. πύργ5] τυργων 11. ῥγεεηπιι, τε Χ, ΧΙ, τς, 18, 
64, 71) γ6, 82, 84, τού, 1τοϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. κα ςςν τό, 

58. 6. Συχέμ} Σικιμων Χ, ΧΙ, τς, 18, ςς, εύ, ς8, ό., τοϑ, 

121, 128, ΑἸά. ΑἸεχ. Συκίμὼν 19. Σικιμὼν εἰς τὴν ἄκρᾶν ξ4, ζ0, 

6, 82, 84. 134.- Σικυμὼν 63. Σικίμῶὼν καὶ οἱ ἀρχοντες εἰς τὴν αἈ- 

ραν τιοό. Συκέμ Οεογρ. Σικίμ ϑ8ῖαν. Οἴἶτος. 
ΧΙΝΙΙΠΙ. ἀνέξη) α ςς. εἰς ὅρος---ἀξίνας ἐχὼν τὴν αἀξινὴν 

τοό. ὄρος] τορος 10, τό, τ21. Αἰά. Σελμῶὼν] Ἕρμων 1], ΠῚ], 

ις,) 3, 64, γό, 131, 134) 1445.300. (ας. Νῖς. Ἔλμων Χ, ΧΙ, 29, 

71, τ2ι. ΑΙά, Ἕρμων τό, 18, ς2, ς7,), 77» 84, 8») 128, 436, 237. 

Ἐρημον 19, 1οϑ. Δέρμων 54. (ςς», οοτῦ. ἴη ᾽Δελμων δ αἱ. π).)} ζο, 
2) 82. Σελὸμ Αἴτη..1. Ἐλμὸν δ8᾽αν. Οἶτορ. καὶ τᾶς] αὑτος. 
και πᾶς Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19) 29, 30) 52, 53) 54 τό, ς8, 63, )ς» 

γό, γ)7, 82, ὃς) 1ο8, 121) 128, 1315) 134. 1445γ200, 2306, 237. ΟΟπΙρΙ, 

ΑΙ4. σι. Νῖς. δι.ν. καὶ τάς ὁ λαὺς ὁ μετ᾽ αὐτῷ} αὐτὸς καὶ 
“ἄσα ἢὶ δύναμις ἢ μετ᾽ αὐτῷ Ατπι. τ. Ατη. Ἐά, τας ἀξίνας ἐν] τὴν 
αἀξινην εν Χ, ΧΙ, το, 29, 30, ξ 5», 76, 84, τοϑ, 121) 134. Οοπηρί. ΑἸά. 
δῖαν: ἢσ, οὐπὶ τὴν ἴῃ ομαγαξξ, πηΐπογε, ΑἸεχ. τὴν αξινὴν σὺν τς, 64. 
αξινὴν ἐν 18, ς45 50) 75, 82, 128. ΑἸπΊ. 1. Αγπι. ΕἘά, α τᾶς 71. 
Οεορ. αὐτῷ 2] αὐτὰ (ῆς ἰπ8) Ατπι. τ᾿. Ασπι, Εάὰ. ΟἼογρ. ϑἷαν. 
κλάδον] Φορτιον 15) 18, 19) 30, ς4,) ξζ, 64, )ς, 76, 82, 84. (πιᾶγρ. 

8-.} το, 128, 124. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. κλάδον ξύλ] κλάδον ἕ ἕνα 

ξύλα Αττὰ. τ. Ασπι. Ἐά, κλάϑον ἕνα Θεοῦ. δράγμα κλάδε ἐπὸ 
τῷ ξύλε 8αν. Οἰΐτορ. κλάδον ζύλου---ὦμων αὐτῷ φορτιον καὶ 

ἐλαξεν αὐτὸ ἐπὶ τῆς μὲς αὐτῇ Χ, ΧΙ, 299 121. φορτίον καὶ ἐλαξεν 
αυτο ἐπὶ ὠμῶν αὐἷε 71. φορτιον ξυλων' και ἐλαξεν αὐτὸ καὶ ἐπέθηκεν 
αὐτὸ ἐπὶ τὰς ὠμὰς αὐτε τού. ξύλου] ξυλων 10, 54) ξ 5. 75» 76, 
84; 1οϑ, 128, 134. Οὐπιρὶ. ΑΙεχ. α ΑΙά. ἀπὸ ξύλε 8|αν. Μοίᾳ. 
καὶ ἦρεν] ἃ ς 5. κ καὶ Οἴογρ. καὶ ἦρεν καὶ ἴϑηκεν] καὶ ἐλαῦεν αὐῇο 
πιᾶτρ. ὃς. ἔλαξεν αὐτὸ καὶ ἔϑηκεν Ατπι. ΕἘά, ἦρεν] ἐλαξεν αὑτῷ 
τς; 18,.547) 64, 75, 76, 82) 8... 1τοϑ, 128, 124. ΟὈΙΏΡΙ, ΑἰΙεχ. ελῶω- 



ΚΡΙΤΑΊΙ. 

ΚΕΦ. ΙΧ, 
7 ε » » ἊΨ» ’ ὃλΝἙν 2 

μετ᾽ αὐτῷ, Ὃ εἴδετέ μὲ σοϊδντα, ταχέως ποιήσατε ὡς ἐγώ. Καὶ ἔχοψαν χαΐ γε ἀνὴρ χλάδον 49. 
3 

ΤῸ Ν ᾽ὔ 3 

«ἂς ἀνὴρ, καὶ ἐπορεύϑησαν ὃ 
᾽7ὔ 3 σ΄, 

ἐπ᾿ αὐτὰς τὴν συνέλευσιν ἐν σῦυρὶ 
3 "Ἢ φρο. 

χίλιοι ἄνδρες χαὶ γυναίχες. 

ν. » 2 

τίσω ᾿Αξιμέλεχ, καὶ ἐπέϑηχαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν, χαὶ ἐνεπύρισαν 
» ΄ 7 ς - 

χαὶ ἀπέϑανον χαΐί γε “πάντες οἱ ἄνδρες σύργε Σιχίμων, ὡσεὶ 
΄ 2 Ν Ν ΄ 9 , 

Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αξιμέλεχ, ἐκ Βαιϑηλξερὶν, χαὶ παρενέδαλεν ἐν Θή- 
7 ΄-- 7΄ ᾽ Ν ὕ 3 ’ ρ ͵ μἋν 3 ρῶ ΟΠ ῃψ " 

ἕης, χαὶ κατέλαξεν αὐτήν. Καὶ πύργος ἰσχυρὸς ἣν ἐν μέσῳ τῆς πόλεως, Χαὶ ἐφύγον ἽΕΙ “ᾶγ 
"“ ; ΓΝ 9 “ . 2) 7 ᾽ μ᾿ 

τες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖχες τὴς πόλεως, χαὶ ἔχλεισαν ἔξωϑεν αὐτῶν, χαὶ ἀγέξησαν ἐπὶ τὸ δῶμα 
7 ρμ ἃς ’ 3 ες ΝΟ Ψ 9 

τῇ πύργε. Καὶ ἦλϑεν ᾿Αδιμέλεχ ἕως τῇ πύργου, χαὶ ππαρετάξαντο αὐτῷ" χαὶ ἡγίεσεν ᾿Αδι- 

ἔνν αὐτὼ 19. ἐλαξεν αὑτὸν 30. Αγπὶ. 1. “ αὐτὸν 8[δν. καὶ 

ἔϑηκεν] καὶ ἐπεϑηχεν 1ζ, 18, 30, 54, 82) τοβ, 128. (οηρὶ. ΑἸεχ. 

καὶ ἐπεϑηῆχεν αὐτὸ 64, γ6, 134. ΑἸά. καὶ ἐπεϑικεν )ς. -ἔ αὐτὸ 84. 
ἐπὶ ὥμων] ἐπ᾿ ὠμῶν 11, ς 7, 63, 77. 85» 131) 144,236. (δῖ. Νῖς. ἐπι 

γᾶς ὠμοὺς τ) 18» 19) 30, 54) ἡ» 758» 76) 82) 845) (πιάγρ. 8ὃς.) τοϑ, 

128. Οοπιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. ἐπὶ τὸν ὠμὸν 5ς) (6. ἔπι τὰ ὠμα 134. 

ἐπὶ τῶν ὥμων Θεοῖσ. τῷ λαῷ] τρος τὸν λᾶον ὃς. τῷ λαῷ τῷ] 
προς τὸν λᾶον τον 1ξς) 18, 30, (4) 64» 73» 76, 82, 84; τού, 1τοϑ, 128, 

134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τὸν λᾶον τὸν ὃς. , τῷ λα τῷ μὲτ' αὐ- 

τῷ) προς τὸν λᾶον αὐα Χ, ΧΙ, 29, 715 121. τῇ δυνάμει: αὐτῷ Αὐτη. 1. 

Απη. Εά. τῷ λαῷ τῷ μεϑ᾽ ἕαντε Οεοτρ. Ὃ εἴδετε] τι ἐδέετε Χ, 
29, ξό, 64, τ2τ. ΑἸά. ΑΙεχ. τι εἰδετε ΧΙ, τς, ςς, 63, τοϑ. Οοπηρὶ. 

ὅτε εἰδὲτε 18. τι εἰδεται 19. τι ἰδατε 71. οἴϑεται (ῇς) 7 ς. δῖδετε 

τού, 134. ὅτι εἴδετε 128. ὅσον εἴδετε Αττη. τ. Αγηγ, Ἐά. με 
ποιξντα )} με ὃ ποιῶ Αττη. 1. Αγπι. Ἑά. ἐγὼ ποιῶ Θέοτξ. ταχέως 
ποιήτατε] ΤΙ. ς8. ποιεῖτε καὶ ὑμεῖς ταχὺ Ατηι. 1. Αγ). ΕΖ. τῶτο 
«ποιεῖτε ὑμεῖς ταχίως Θεοῖς. ποιήσατε καὶ ὑμεῖς ταχέως δῖαν. Οἴτορ. 

ποιήσατε ταχίως ϑἷαν. Μοίᾳ. ποιήσατε] ποιησαται ὃς. ὡς 

ἐγώ] ὡς καὶ ἐγὼ Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 64) 71) 108, 121, 128. 

(ὐοπιρὶ. ΔΙά. ΑἸἰεχ. δ'αν. ὡς καὶ ἐγὼ ἐποιησα ξ4) ζ9, 759 76, 82, 
84, τού, 134. ὡς κάγω ς8. 

ΧΙΙ͂Χ. Καὶ ἔκοψαν) α καὶ Αττη. τ. Ατην. Ἐά. καὶ ἔκοψεν βίαν. 
Καὶ ἔκοψαν---ἐπορεύϑησαν ὀπίσω] καὶ ἐκοψαν καὶ γε πᾶντες αὖτοι, 
ἕκαάςος φορτιον, χαὶ ἡρᾶν οπισὼ Χ, ΧΙ, 20, 121. καὶ ἔχοψε καιγεπας 
ὃ λαος, ἀνὴρ κλαδὸν, καὶ ἐπορευϑησᾶν οπισω τό. ῆς, πἰῇ ἐκοψαν, 63. 

καί γε ἀνὴρ κλάδον πᾶς ἀνὴρ] καὶ γε παϑϊες φορτιον καὶ πρᾶν 10. 
καὶ αντοι Φορτιον ἀνὴρ εχαςοςγ καὶ ἡρᾶν ς4) ξ9,) 82. χᾶι γε ταντες 
αυτοι ἑκαςοὸς Φορτιον, καὶ ρᾶν ξξ, 71. καὶ πας ὁ λαὸς κλαδὸν ς8. 
και αὐτοι ἑχαςὸς φορτιον, και ἤραν 64. καὶ αὐΐοι ξυλα φορτίον εκαςος 
75. καὶ γε αὐτοι ἕκαςος ἀνὴρ Φορτιον, καὶ ἡρὰν γ76, 84, τοῦ, 134. 
καὶ γε ᾿ς πανϊες αὐτοὶ ἕκαςος φορτίον, ουπὶ γε παῆες ἰπ οΠατδέϊ. ταῖ- 
ποτα, Αἰεχ. καὶ αὐτοὶ ἕκαςος πᾶς τὸν κλάδον ἕνα ξύλε Ατη). 1. Αγπι. 
ἙάΔ. καί γε ἀνὴρ κλάδον τᾶς ἀνὴρ, καὶ ἐπορεύϑησαν] τταντες ἀντοι 
ἑκαςος φορτίον, καὶ ἡρᾶν, καὶ ἐπορευϑησαν τς. ἔρ, πἰἢ ἀὐτω ῥτὸ αυ- 
τοι, 18, 128. χα! γέ παΐες αὐΐοι ἑκαςος φορτίον, χαὶ ρᾶν καὶ ἐπορευ- 

ϑησαν 10, τοϑ. Οοτηρὶ. ΑΙ4, πάντες ἄνδρες κλάδον καὶ ἐπορεύϑησαν 
Θεοῖς. πᾶς ὁ λαὸς κλάδους καὶ ἔλαξον καὶ ἐπορεύϑησαν δῖλν. πᾶς 

ἀνὴρ] πας ο λαος τό, ς2, ς3, 77. 8ς, 131) 1445) 200, 436, 437). Οαΐ. 
Νι)ς. καὶ ἐπορεύϑησαν] -- καὶ ἦραν, καὶ ἐπορεύϑησαν ΑΙεχ. ἄς, 
ϑυίφυε ἤρπο, Ατηλ. τ. Ασππ. Ἑ4ά. καὶ ἐπορεύϑησαν---συνέλευσιν 19] 
καὶ ἥραν (Πο) 7ς. ἐπορεύϑησαν] ἐπορευϑὴ τό, ξς 7) 77, 236. 
ὀπίσω ᾿Αξιμέλεχ!] μᾶδεῖ (1 Χ' ἴπ ομαγαδξ, πήποτγε Αἴδχ. ἐπέθηκαν] 
ἐπεϑηκεν ΧΙ]. ετεϑηκαν (υἵ ν]ἀεἴυγ) 7). τὴν συνέλευσιν 19] οχυρω- 
μα 48. τὸ οχυρωμαὰ ἐν πυρι γύ, 84, τοῦ, 134. τὸ οχυρωμα, (τηᾶτρ. 
αντρον) ὃς. τὴν συνέλευσιν Ρ]15] τὸ οχυρωμὰ Χι, ΧΙ, τς, 18, 19.) 299 

30, 54) ςς, τό, 63, 64, 71, 82, 1τοβ, 121) 148, Οοπηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 
καὶ ἐνεπυρισαν] κα καὶ Αγπη. Εά, ἐνεπύρισαν] ἐνεπρησων Χ, 18, 20, 
53ν54» 57. 58, 63, 64, γ6, 77, 82, 84) 121, 1319) 134) 144, 200. Οομρὶ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. ἐνέπρισῶν τς, τό, τό, το6. ενετραπήσαν 71. 
ἐνεπρυσαν ὃς. τὴν συνέλευσιν 29] τὸ οχυρωμα τό, ς2, ς3») 57, 58, 
γ6, γ7ν 84, τού, 121) 134. 144.) 200, 2326, 23). (αἴ. Νίς. δ᾽αν. τὸ 
οχυρῦμα ς. καὶ ἀπίϑανον καί γε πάντες οἱ ἄνδρες] και παῆες 
ἀπεϑᾶνον ανδρες το, τοϑ, ῆς, πἰῇ οἱ ἄνδρες, Οοπιρὶ. καὶ ὠπέϑανον 

πάντες ἄνδρες Απτ. τ. Αστω. Εά. ΟΘεοῖρ. καὶ ἀπέϑανε πᾶς ὃ λαὸς 
δίαν, καί γε φάντες] ᾿ καὶ γετς, τό, 18, ς4) ς7,) 64, 71) 77, 82, 
128, 131). 144) 200) 416, 227. Αἰεχ. Οἵ. Νίς. γεὲ 53. ἐν συρ; 
ὥαντες τύ, γς. τυύργου Σικίμων} αὶ τυργδ ξ4) ξξζ. τὸ πυργε Σι- 
διμὼν ζ0, 84, τού, 134. τὸ πυργβ Σικήμων ὃς. τούργου Σικὶμ 
Ὅεογς. ὡσεὶ] ως τύ, 29, 30, ς3,) 57, ς8, 63, 779 1317 1447) 436, 
237. ὡσεὶ χίλιοι) ως χεῖλιοι (υτὶ [υρτ) 11. εἰς χιλιδς ς4,) ξ0, 
75» 76, 82, 84, 134. δίαν. Μοίᾳ. εἰς χιλίας καὶ αἱ (Π0) ςς.-. ὠσεὶ 
χθλιας μία Απη. 1. Ασῃ. Εά, εἰς ἃ δῖαν. Οἴἶορ. ὡσεὶ χίλιοι 
ἄνδρες] εἰς χιλιες ἀνδρας τού. ἄνδρες καὶ γυναῖκες} ανδρας καὶ 
Ὑυναῖκαις 54, 59) 75) 76) 84)134. δίάν. Μοίᾳ. ανδρας τεκαι γυναίκας 

82. σὺν ἀνδράσι καὶ σὺν γύναιξι Απη. 1. Αγ. ΕἘά. ἀνδρῶν χαὶ 
γυναικῶν 8ϊΑν. Οἴἶτορ. 

1.. Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αδιμέλεχ] καὶ ἐπορευϑησαν Αβιμελεχ, καὶ οἱ 
περι αὐτὸν ι8. Καὶ μετὰ τᾶτο ἐπορεύθη ᾿Αδιμέλεχ, 8ιἰΑν. Οἰἶτοσ. 

ἐκ Βαιϑηλδερ 9] εἰς Βηϑης 1ς, 128. εἰς Θηξης ςς. Αἰά, δῖαν. Οἰΐτορ: 
ἐκ Βαιϑηλ ς8. εἰς Θεδαισα )ς. εἰς Θεξεσα 82, τού, 134. εἰς Θε- 

δεσαν 84. εκ Βαιϑὴλ Βεριϑ' 131. ἐκ Βαιϑηλ Βαιριϑ' 144. εἰς Θαι- 

ξαὶς ΑΙεχ. ἐν Θήδης Ατη). 1. Αγ). ΕΔ. εἰς Θήξην Θεοῦ. εἰς 

Θήξις ὅ8ϊαν. Μοίᾳ. ἐχ Βαιϑηλξερὶ 9 --“χατέλαδεν αὐτήν] ἐν Θηδης; 
καὶ προκαϊελαξετο αὐτὴν Χ. εκ Θηδης, και προκαϊελαξετο αὐτὴν ΧΙ, 
ῆς, υἰῇ εἰς Θηδης) 29. εἰς Βηϑης, καὶ τεριεκαϑησαν (οοῖτ. περιεχα- 

ϑισαν) ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ τροκατελαΐξοντο αὐτὴν 18. εἰς Θηζας. χαι 
περιεχαϑῆσεν αὐτὴν, καὶ προκατελαξετο αὐΐην 19. ὥς, πἰῆ Θηξης, 
1ο8, (πρὶ. εἰς Θαιδεσα, καὶ περιεκαϑισεν ἐπ᾿ ἀντὴν, καὶ σροκατε- 
λαξετο αὐΐην «4. ἄς, οὐπὶ Βηϑης ρτὸ Θαιξεσα, 64. εἰς; Θηξης και προ- 

κατελάθοντο αὐτὴν 62. ἐχ Βαιϑηλδερὶϑ, καὶ τσαρενέξαλεν] τό, γι, 

γ6, 121. καὶ παρενέδαλεν] καὶ παρεδαλεν τό. ,. ςς. παρενέξα- 
λεν ἐν Θήδης] περιεκαϑισεν ἐπ᾿ αὐτὴν τς, 82, 84, 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ, 
ἢς, πῇ περιεκαϑδισαν, τᾶτρ. ς8. περιεκαϑησεν ἐπ᾿ αὐΐην 75. περιεχα- 
ϑέισεν περι αὐτὴν τοόὄ. ἐχάϑισε κυχλόϑεν ἀμφ᾽ αὐτὴν Ατπι. 1. Αττη. 
Ἑά. , ἐν Θήδης Οεοτρ. ἐπολιόρκεε αὐτὴν ϑίαν. ἐν Θηξης] εἰς 
Θηδη ςό, εἰς Θηξης ς8, γ1, 121, 209. εἰς Θεσξισα ξ9. εἰς Θεξεσα 
γό. ἐν Θήδαις ΟΑῖ, Νίς. καὶ κατέλαξεν] και τροκατελαξετο ις, 
ςξ,), 48, 71) 82, 84) 1ού, 121) 148, 134. ΑἸά. καὶ περιεκάϑισεν 
ἐπαὐτὴν" (ἢ) καὶ κατέλαξεν τό. και περιεχαδισεν ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ 
προκατελαξετο 30. καὶ τοεριεκαϑίισεν ἐπ᾿ αὐην καὶ κατελαξεν ζᾶ, ς3, 
47, 85) 131) 1447) 200. (αἴ. Νὶς. ἢς, ηἰἢ περιεκαϑίισαν, 216. και 
τροκατελάξοντο τό. καὶ τρωκατελαθετο γῆς. καὶ περιεκαϑισεν αὖ- 
τὴν καὶ ταροκατελαῦετο )6. και περιεχαϑισεν ἐπ᾿ αὐτὴν 2 37). καΊέ- 

λαῦεν} τροχατελαδοντο 111. τοροκαϊελαξετο τοᾶτρ. ὃς. ὥς, ἴῃ οἤδ. 
ταξὶ. υλΐμοτε, ΑἹςοχ. 

ΓΙ, Καὶ τύργος] . 236. , πυργος ςςὨ.ἁ παύργος ἰσχυρὸς ἣν] 
πύργος εἷς ἦν ἰσχυρὸς Αττι. τ. Ατπι. Ε΄, ἣν πύργος ἰσχυρὸς μέγας 
Οεογν. ἰσχυρὸς ἦν] ἦν νῴπλος 111. Ττ. Χ, ΧΙ, 18, 82, 84, τού, 
121) 128, 134. ΑΙά. οχύυρος ἦν τς. ἦν οχυρος ς4, ὅψ, ᾽ς, τοϑ. 
Οοπνρὶ.; ἢς, οὐπὶ ὀχυρὸς ἴῃ οπδγαῦς, πγΐπογε, ΑἸοχ. ἐν μέσῳ] με- 
σον ξ9. ἐμμέσω ς. ἐν μέσῳ τῆς πόλεως---ἔξωϑεν αὐτῶν] εν μέσω 
παῦες οἱ ἡγεμενοι τῆς πολεως" καὶ ἐπεχλεισαν αφ᾿ εαυτχῷ τοῦ. 
ἔφυγον---τῆς πόλεως 25] αὶ οὐπι ἱπίεγπηθά, τό. πάντες οἱ ἄνδρες} 
«ἢ Σικίμων ςς- τᾶντες ἄνδρες Αγ. 1. Αττη. Εά, πάντες οἱ ἂν- 
δρες καὶ αἱ γυναῖκες τῆς τσόλεως] παντες οἱ ανδρες τῆς ττολεως και οὐ 
γυναῖκες καὶ παντες οἱ ἡγέμενοι τῆς πολέως ς8, τσαῆες οἱ ἡγδμενοι 
τῆς πολεὼς 237. ἄνδρες---ἴξωθεν αὐτῶν] ἡγάμενοι τῆς πόλεως, καὶ 
ἀπεκλεῖσαν ἐφ᾽ εαυτες ΧῚ. καὶ αἱ γυναῖκες] -- και παντες οἱ ηγ8- 
μένοι Χ, 30, ς2, 53, ςγ, 63, 71, 77. 84, 121). 131, 134, 2095 236. 
(οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. -Ἡ ἐδάεπη, {πε οἱ, ξς, 56, δς. χαι 
γυναῖχες χαὶ πάντες οἱ ἡγέμενοι 144. καὶ γυναῖκες, και πάντες ἄρ- 
χοντες ἈΑπη. ᾿. Απῃ. ΕἘὰ. -Ἐ καὶ οἱ ἄρχοντες σαν. Οἴἶτορ. - καὶ 
πάντες οἱ ἄρχοντες δῖαν. Μοῶ. τῆς πόλεως, καὶ ἔκλεισαν ἔξωϑεν 
αὐτῶν] καὶ πᾶντες οἱ ἡγαμενοι τῆς πολεῶς, καὶ ἀπέχλεισαᾶν ἐφ᾽ εαὐτοὺς 
Ι 5» 39, 54; 64) γό, 82. ΑἸά. ἔς, πἰῆ ἐφ᾽ εανυτοις, 18. ῆς, πῇ ἐφ' 
αὐτοῖς, 128, καὶ παντεὲς οι ἡγάμενοι οἱ τῆς πολεὼς καὶ αἀπεκλεισαν 
εῷ ἐαυτοις 106. καὶ πᾶντες οἱ Ὑδμενοι τῆς σολεως καὶ ἀαπεχλησᾶν ἐφ᾽ 
ἑαυτὲς γζ. καὶ παλῇες ἤγδμενοι τῆς πολεὼως καὶ ἀπεκλησαν ἐφ᾽ εαὐῖοις 
108. ἔκλεισαν} ἀπεχλεισαν τό, 20, 53, 57, ς8, 63, γ1, 77), 84) 
82, 121, 131) 1345) 144, 300, 236, 237. Οοπιρί. Αἰεχ. αι. Νῖς. 
ἀπεχλεισεν 6. ἴἔξωϑεν αὐτῶν] ἐφ᾽ εαντας Χ, ςς» 84, 121, 134. 
ΑΙΔ4. Αἰεχ, ἀφ᾽ ἑαυτὰς (Ως) γι. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Οοιηρί. ἐξεναντίας 
ἑαυτῶν Ατπι. τ. ἄστη. ΕἘά. , ϑίαν. αὐτῶν] ἐπ᾽ αυτων 30. εαυτῶν 
48. καὶ ἀνέξησαν] αὐτοὶ δὲ ἀνέδησαν ϑ8ίαν, Οἴἶεορ. τοὐύργου] 
Ἔ καὶ εξεπολεμησαν ἄντον 19. (Τοπρί. -Ἐ καὶ προσηγῖισεν. τοβ. 

111. Καὶ ἤλϑεν---ἐν πυρί δὰ ἤπε ςσῃ).] και ηγίισεν Αξιμελεχ, ἐως 
τὴς ϑυρας τὰ τύυργε καὶ ἐνέπρησεν ἄυτγον ἐν ττυρι τρ. Ὡς, ἤηε καὶ, 
ζοιρ. κΚΚααὶ ἤλϑεν ᾿Αξιμἕλεχ, ἕως τῷ τύργε] καὶ εξεπολεμηῆσεν 
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ΚΡΙΤ 

53. μέλεχ ἕως τῆς ϑύρας τῇ πσύργε τῇ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν αυρί. 

ΑΞ 1. 

Καὶ εῤῥίψε. γυνὴ μία χλάσμὰ 
ἐπιμύλιον ἐπὶ χεφαλὴν ᾿Αδιμέλεχ, χαὶ ἔχλασε τὸ χρανίον αὖτ. Καὶ ἐξόησε ταχὺ πρὸς τὸ παι- 
δάριον τὸ αἶρον τὰ σχεύη αὐτῷ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Σπάσον τὴν ῥομφαίαν μου καὶ ϑανάτωσόν με, 
μή ποτε εἴπωσιν, Γυνὴ ἀπέχτεινεν αὐτόν" χαὶ ἐξεχέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτᾶ, χαὶ ἀπέϑανε. 
Καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ὅτι ἀπέϑανεν ᾿Αξιμέλεχ' χαὶ ἐπορεύϑησαν ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτῇ, 

ἑδδομήκοντα ἀδελφὰς αὐτᾶ. 

Ὺς ΄ ΄ 3 [4 ἰω Ἂς » “Ὁ 9 φρο . Καὶ ἐπέςρεψεν ὁ Θεὸς τὴν πονηρίαν ᾿Αδιμέλεχ, ἣν ἐποίησε τῷ πατρὶ αὐτῇ, ἀποχτεῖναι τοὺς 
Καὶ τὴν ΄᾿΄ᾶσὰν πονηρίαν ἀνδρῶν Συχὲμ ἐπέςρεψεν ὁ ὁ Θεὸς εἰς χε- 

φαλὴν αὐτῶν" χαὶ ἐπῆλϑεν ἐπ᾿ αὐτὲς ἡ χατάρα ᾿Ιωάϑαμ υἱδ Ἱεροξάαλ, 

ΚΑῚ ἀνέςη μετὰ ᾿Αξιμέλεχ τῇ σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ, Θωλὰ υἱὸς Φεὰ, υἱὸς πατραδέλφου αὐὖτϑ, 

Αδιμελεχ ἑως της ϑυρᾶς τῇ πυργξ 30. κα 53:  ὠἤὄἤλϑεν] ἐξηλϑὲν ςό. 
παρετάξαντο αὐτῷ} ἐξεπολεμησαν αντον Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 64, 85, 
1ο8, 121. (οπιρί. Αἰεχ. Απῃ. 1. Ατη. Εά. Οὐδοῦρ. εζεπολεμῆσεν 
ἄυτὸν ζ4. 0.) 76, 84, 128, 134. ΑΙά. επολεμῆσεν αὐτὸν ξ.γ) 1οό. 

εἐξεπολεμωσαν αὐτῳ 71. εἐπόλεμισεν αὖον 7ς. ἕως τῆς ϑύρας] εἰς 
ϑύρας Ατῃ. 1. Ασγηι. Ἑά. ϑ8ϊαν. τῆς ϑυρας] α 1οὔ. τὸ ἐμ- 

πρῆσα!}] λα τὰ Χ, ΧΙ, 29, ς4» ς7. 58, 63, 64, 76, 77, 84..8ς, 121, 
1315) 1347 144) 216, 237. (οπιρὶ. ΑἸά. (δἱ. Νίο. ἐμπρισαι τό, 7ς, 

τού. και ηλϑὲεν Αδιμελεχ, ἐμπρῆσαι 18. ἐμπυρισαι ςό. καὶ ενε- 
πρησιν τοϑ. ἐνπρῆσαι ΑἸεχ. ἵνα ἐμπρήσῃ Ατπι. Εά. τῷ ἐμπρῆ- 
σαι αὐτὸν ἐν πυρι})ὄ α Απῇ. τ. ἐμπρῆσαι αὐτὸν βουλόμενος ϑ8[αν. 
Οἴἶτος. ἐμπρῆσαι) τρησαι τ28. αὐτὸν] αὐτὴν ΑἸεχ. 
ΟΔΜΜΙΙ. ἔῤῥιψε] -Έ ἐπ᾿ αντον γό, 84, τού, 134. γυνὴ μία) ΤΥ. 

8ς. μία] , τς» 18, 64) 128. Θεοῦ. -Ἐ λαδασα ς4, ς9, 75. 76, 
82, 84, τοό, 134. κλάσμα ἐπιμύλιον] κλάσμα ἕν ἐπιμύλιον Οεογρ. 
ἐπιμύλιον] ἐπιμυλια 11, τό, ς3, ς79 77» 85» 200, 236, 237. (ι. ΝΙς. 

μυλι Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 29, 30, 54) 58» 56, ς8, 63, 64; 71) 7ς» 76, 
8., 84) τού, 1τοϑ, 121, 1285 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. κεφαλὴν] 

τὴν κεφαλὴν Χ, ΧΙ. τό, 18, 29, 53) ςῳ) τό, ς7, 58, 63, 6 71» 78» 
γ)6, 77 84) ὃς, τού, το8, 121) 128, 134) 200, 236, 237. (οτηρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. (δι. Νίς. ᾿Αδιμέλεχ!] αυτα γ6, 84) τού, 134. Ατπ,. τ. ΑΥπι. 
ἘΔ. καὶ ἔκλασε τὸ κρανίον αὐτῷ] εἰ εοπίγίοἱἐ ἐγαπίμπι εἦμς ϑὅγγ. 
Βαι- Ηεῦτν. ἔκλασε] συνεκλασε Χ, ΧΙ, 19, 29, 58, 71, 1ο8. 121. 

Οομηρὶ. ΑΙἸ4. συνεϑλασεν 1 ς» 18, 30, (4) τύ, 63, ός, ᾽ς, γ6, 82, 84, 
(πιατρ. 8ς.) τοό, 128, .1345 800. ΑἸεχ. συνεκάλεσε (0) ςς. τὸ 
χρανίον αὐτῷ] τὸ χρανίον τὸ ᾿Αδιμέλεχ, την. 1. Ατπ. Ἑά. αὐτῷ τὸ 
κρανίον ϑίᾶν. χρανίον} κράνειον ς8. αὐτ} Αδιμελεχ, γό, 84.» 
τού, 124. 

ΤΙΝ. ταχὺ] τὸ ταχος ΧΙ, τς») 18, 20, 30, 64, 715 (τηαγρ. 8ς.) 

1ο8, 128. Οοπιρί. ΑΙά. Αἰεχκ. Αξιμελεχ, το τῶχος 4) ξς, 59,» 75» 
"6, 82, 84, τοῦ, 134. ταχρς τῶι. Ἢ ᾿Αξιμέλιχ, Θδογρ. -Ἐ ᾽Αδι- 
μέλεχ, διαν. τρὸς τὸ παιδάριον] πρὸς τὸν παιδὼὰ Χ. -ξ αὐτῇ ᾽ς, 
η6, 84. τού, 134. τορὸς τὸ παιδαριον---αὐτὸ 15] α οὑπὶ ἱπιεττηοά. 
Οεοῦρ. τὸ αἶρον] αιροντα Χ. τον αἰροντα τξ, 18, 715) 128. ΑἸεχ. 
τὸ αἷρον τὼ σκεύη αὐτῷ} ὁπλοφόρον (ανπιίρεγννη) αὐτῷ Ατπλ. 1. ἌΓηπ), 

Ἑά. αἷρον] ἔρον (ῆς) )ς. τῶ σκεύη] τα Χ. καὶ εἶπεν αὐ- 
αὐτῷ] τῷ παιδαρίῳ ὁπλοφόρῳ 

αὐτῷ Θεορ. Σπασον] σπασαι Χ, ΧΙ, τό, 18, τ9, 29, 30, ἐς» ξύ, 

7» 58) 59» 63, 64, 75, 77.» 85, τοῦ, 1οϑ, 1285) 131) 134) 144) 200, 
236, 237). ΟΟπηρὶ. ΑἸά, (δι. ΝΊς. Οῃγγ (οι ἴοπι. νἱ. ρ. 41 ς. γύμνωσον 
Ατην. 1. Ασπι. Ἐά. ῥομφαίαν] μαχαιραν τς» 18, 19, ς45 64, 82, τοϑ, 

128. Οοπρὶ. ΑἸεχ. Ὁ μγγίοίς ἰοο. εἶτ. μαχεραν 75. με) σεχ, ΧΙ, 

τς» 1ό, 18, 20, 30, .ς2,) 54) 55») 57» 63ν 64) 71) 77ν 82, 85, τού, 121; 
128, 1317) 134) 1449. 2306, 237). Οομηρὶ. Αἰά. (δῖ. Νίς. ΟἨΝνυγίοί. ἰος. 

οἷ. Αττ). τ. πῇ. ἕὰ, Οεοῦρ. 8ιδν. ἔς, ἱπ σπαγαέϊ. πηΐπογε, ΑἸοχ. 
ϑανάτωσον] αποχτεινον ςς. ϑανατωσεν 62. πλῆξον ΟΠτγίοί. ἴος. εἶτ. 
μή ποτε εἴπωσιν ἵνα μὴ εἴπωσι ΟΠιγίοίϊ. ἰος. εἶ. Γυνὴ] οτι γυνὴ τοϑ. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Αππτὴ. τ. πῃ. Εἀ. δ[ν. ργαπητῖ. ὅτι (Ὁ δ ἴῃ ομδ- 
τλέϊ. υηϊηογο Αἷοχ. ἀπύζεινεν αὐτόν] ΤΥ. ΟἸμγίοί. Ιος. εἶ. καὶ 

ἐξεκέντησεν αὐτὸν] α 82ὥ. τὸ παιδ. αὐτῷ] τὸ παιδ. αὐτῷ, τη). τ. 
Ατηη. Εὰὔ. ἀπέϑανε] -Ἐ Αδιμελεχ, 15, 18, 4) 58) 6.5 73, γ76, 82, 
84) τού, 1τοϑ, 128, 134. ΟΟπρ]. Αττη. 1. Αγπ). Εὰ. -Ἐ Ἰάεπι ὡὼ 
ΑἸεχ. ἀαπεχτεινεν ἀντὸν πᾶ. ὃς. - ἐκεῖ δϑίαν. Οἴτον. 

1». Καὶ εἶδεν) "Καὶ ὡς εἶδεν Οδογρ. εἶδεν] ιδὲν Χ, 84, 7ς- 

Αἴεχ. εἶδεν ἃ ἀνὴρ Ἰσραὴλ] εἶδον ἄνδρες ᾿ Ισραὴλ ϑϊδν. ἀνὴρ ιὉ] 

τὰς ἀνὴρ (47 ζ0, 7.5 76, 82, 84» τού, 134. Ἰσραὴλ] αἴθ. ὅτι 
οἰπέϑανεν] ὅτι ἤδη ὠπέϑανεν δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐπορεύϑησαν] α καὶ 
Απη. 1. ἄστη. ΕἘά, καὶ ἐπορεύϑησαν ἀνὴρ] καὶ ἐπορεύϑη πᾶν ἀνὴρ 
(ας ἴῃ Οοάϊοε νεπιπὶ ρυιπέδυ 15 ποιδῖιτη) 63. εἰ σόϊεγμη! υἱτί Αὐξ. 

γο:σ. 11. . 

ΩΝ 

᾿8[αν, Οἴἶτορ. 

καὶ ἐπορεύϑησαν ἕκαςος Οεογρ. καὶ ἐπορεύϑη ἕκαρος δίαν. ἐπο- 
ρεύϑησαν] ἀπῆλθον Χ, ΧΙ, 1 ς, 18, 10,29, ςς» 6, 71, 1οβ, 128. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. απηλϑὲν 30, 4» 75», 76, 82, 84, τού, 134. Αἰά. απελϑεν 
121. ἀνὴρ) - ἕκαρος 4, 59» γ6, 8., 84, τού, 134. Ατῃ. 1. Ατγη]. 
ἙἘά. α 58. ἑκάφος 75. εἰς τὸν τόπον αὐτὰ} ἷκε ἰοεωρα ἴω. Αυς. 

εἰς τὸν τόπον αὐτῷ ΑΥγ. τ. Αττη. Εὰ. Οθοῦς. εἰς τὸν ἑαυτῷ τόπον ϑῖαν. 
ΕΝῚ. ἐπεςρέψεν) ἀπεςρεψεν 57, 75) τού, 209. ΑἸεχ.. ἐπεγεψεν 

γ7.- ὁ Θεὸς] Κυριος ᾽ς. τὴν πονηρίαν] τῶς πονηρίας Οοάά. 

Αγπι. ἴεχ. τοονηρία»} καχιᾶν ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 20, 54) 64) 71) 
75» 76, 84, (πιᾶγρ. 8 ς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οομρρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ᾿ 
χὰ διαν82. ᾿Αξιμέλεχ!] -Ἐ εἰς κεφαλὴν αὐτῷ Οοὐά, Ατγπι. εχ. 

ἣν ἐποίησε) καὶ ἐποιησε 416. τῷ πατρὶ αὐτῷ )ςζ. αὐτῷ τ. 

εἰ 29] αὐτῷ Ατπν. 1. Ασῃ. Εά. Οξοιξ. δἷαν. ἀποκτεῖναι] απο- 

χτεινᾶς 18) 18, 54) ξ 5, 49») 64, 82, 84. τού, 128, 134. ὠποκτείνων 
Απῇ. 1. Απτῇ. ἘΔ, 8ῖδν. ἑδδομήχοντα) α 18. ἀδελφὲς] ἀνδρας 
τὸς 82. 

111. Καὶ τὴν πᾶσαν] Οὕτω καὶ τᾶσαν ϑϊῖαν. Οἴἶτορ. τὴν 
πᾶσαν) Τι. τό, 30, 66, ς7, 58, 63» 77, 131, 436, 237. (αι. Νῖς, 
λ τῆν ς3)14. τὴν πᾶσαν πονηρίαν] πασᾶν τὴν κάκιαν Χ, ΧΙ, 
29, ζζ,), 715) 76, 84) τού, 121, 134) 209. (ομρὶ. ΑἸά. πασαν κακιαν 

15) 18, (4) 64) 75) 82, 1τοϑ, 128. ΑΙεχ. πᾶσαν τὴν πονηρὰν (ἰὰ 
πΊᾶγΕ. τὴν κακίαν) ὃς.  τσονηρία»] χακιᾶν 19. ἀνδρῶν Συχὲμ] 
Σικιμὼν γ6. Σικιμιτῶν Απῃ. τ. Απη, Ἐά, Συχὲμ] Σικιμων Χ, 
15) 18, ζ4. 64, 82, 84» τού, 1τοϑ, 128, 134. ΑἸ]ά4. Αἴδοχ. Συχιμὼν 
19. Σικήμὼων ς. (πὶ. Σικὶμι Θεοῖς. Σιχὲμ δῖν. Οἴτορ. 
ἐπέςρεψεν] ὠπέςρεψεν Χ. Αἴεχ. ὁ Θεὸς] Κύριος ΑΙδχ. κεφα- 

λὴν] τὴν κεφαλὴν Χ, τς» 18, ς4) 64) 7ς, 76, 82, 84) τοῦ, 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασην. τ. Αστὰ. Ἑά. αὐτῶν] αντε 7 ς. ἐκ- 
ἤλϑεν] ἀπηλϑὲεν 18, 75. εἰσηλϑὲεν ξο. κατάρα] κακιὰ τηδζρ. ὃς. 
Ἰωάαϑαμ) Ιωαϑαν 11, 18. Ηωαϑαμ γς. ᾿ἸἸωαϑεμ ϑίαν. Οἴἶτορ. 

υἱῷ} τοῦ υἱε Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, ς4, ό4, γι, γ6, 82, τοό, 121, 128, 
134. (οπιρί. Αἰά. Αἴεχ. υἱοῦ Ἱεροβάαλ) τοῦ Ιεροδααλ τοβ, 
Ἱεροδώαλ)] αὐτε 111. Ιεροδοαλ 16, 121, 131. Θεογρ. Γεδεων ξ4) 

59), 735 82. 

1. Καὶ ἀνέςη] και ἀνεξησεν ο Θεὸς τηᾶγρ. Χ. Καὶ ἀνέρη---Ἶσ- 
σάχαρ] καὶ ἀνεςησὲν ο Θεὸς μέα τὸν Αδιμελεχ, τὸν Θωλα νιον ᾧὗκα 

Καρηε πατραδελφου αὖτὰ 82. ἀνέ] ἀνερήσεν ὁ Θεὸς «8. ἀνερη, 
(υρετίοτρίο ἀνέςησεν ο Θεος, 51. οἰνέςη μετὰ ᾿Αξιμέλεχ] ἀνεξησεν 
ο Θεὸς μετὰ τὸν Αβξιμελεχ, 44» 54. 55) 59, 75, γ6, 84, τού, 134. 
᾿Αδιμέλεχ!) ᾿Αξιμελιχ, Οεογρ. τῷ σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ) λα 59, 7ς. 
φμὶ ψαίνμπι ἔπεεγει 77γαεὶ Αυφ. τὸν Ἰσραὴλ] τὸς υἱὲς ᾿Ισραὴλ 

Θωλῶ] τὸν Θωλα 44) ς4. 76, 84) τού, 124. Θο- 
γαλ τό. Θολα ξο9. ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. τὸν Θολᾶα ἢς. υἱὸς [5] υἱον 
44, 54. 39, 74. 76, 84. τού, 13. Φκα] Καρκε πᾶτε. Χ, Φουδ 
ς 3: Πὸρ Αἴπι. 1. Πουὰ Ατπι. Εά, Οεοσρ. Θουὼ ϑίαν. Οἰἴἶτορ. 

υἱὸς πατραδέλφε αὐτῷ} λίαν ραινὶς 9 αἰγὶς εἶκε Αὐυν. πατραδίλφε] 

πατρος αδελφε Χ, ΧΙ, τό, 29, ς3. ς6, ς7, 63, 71, 77, ὃς, 131) 144, 

236, 237). (1. Νὶς. ργαπιῖτῖ, Καριε 44, ζο, 76, τοό6. ργαεηϊε. 

Καρηε ς4. 134. Καριε πατραδελφον 75. Καρηὲ τατραϑδελφον 84. 
αδελφε πατρὸς 121. ἀνὴρ Ἰσσαχαρ] Α 5. 59, 75) 84, τού, 134. 

Ργϑοπηϊτῖ. καὶ 121. καὶ ἀνὴρ Ἰσάχαρ ΑΙά. ἀνὴρ ἹἸσάχαρ Αττι. 1. 
Απῃ. Εαὰ. ἀνὴρ ̓ ζάχαρ Θεοῖς. ἀνὴρ ἐξ Ἰσάχαρ ϑίαν. Οἰτορ. 
ἀνὴρ ἐξ Ἰσσάχαρ δίαν. Μοί. Ἰσσάχαρ] Εἰσσαχαρ 131. καὶ 

αὐτὸς] αὐτὸς δὲ δῖαν. Οἴἶτορ. ᾧὥκει] κατῳχει ΧΙ, τς, τό, 18, 19) 

29.» 30, 44) 54) 83» 56) ς7, 58, 63, 64, 71, γ6, 770. 82, 84, ὃς, τοό, 
Ιοϑ, 121, 128, 131) 1347) 144, 200, 236, 237. (οηιρὶ. ΑΙά. Αἴεχ. 
(λι. Νίς. κατόκει )ς. Σαμὶρ] Σαμειρ (ἂς ροῖξελ) 11, 16, ς7, 
8ς, 131) 1442 200. Ολῖ. Νὶς. Σαμαρείᾳ (ἂς ροΐελ Χ, ΧΙ, ες, 18, 

1 ὮὉ 



134. ατρᾶάῖ ςς. -Ἐο Θολας το. - ο Θωλα 75) γ6, 84. 

ΚΡΙΤΑΊΙ. 

- » 2 3 “κ, Σ ᾽΄. ΝΜ Ψ Νν 2 ἣν Ἵ, ΄'᾿ ἀνὴρ ᾿Ἰσσάχαρ' χαὶ αὐτὸς ᾧκει ἐν Σαμὶρ ἐν ὄρει Ἐφραίμ. Καὶ ἘΤΡΙ ΝΕ Το. Ἰσραὴλ Ἐἰεησὶ τρία 
᾿ ΄ 3 ' ᾿ ΟΡ» 5 .νΧ 2 ἔτη; καὶ ἀπέϑανε, καὶ ἐτάφη ἐν Σαμίρ. Καὶ ἀγέςη μετ᾽ αὐτὸν ᾿αὶρ ὁ Γαλαὰδ καὶ Ἔχρινε τὸν 53. ᾽ 

3 ρ 7. “ εν 9 ͵΄ 2, ΙΝ ΧΖ 7 Ἰσραὴλ εἴχοσι δύο ἔτη. Καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα χαὶ δύο υἱοὶ ἐπιξαίνοντες ἐπὶ τριάκοντα δύο 4. 
--.... 

πώλες" χαὶ τριάκοντα δύο ἘΠΑΜΕ αὐτ καὶ ἐχάλεν αὐτὰς ἐπαύλεις ̓ Ιαὶρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύ- 
τῆς ἐν γῇ Γαλαάδ. Καὶ ἀπέϑανεν Ἰαΐρ, καὶ ἐτάφη ἐν Ραμνών. Καὶ πῤόσεν τ οἱ υἱοὶ Ισ- 
ραὴλ τῇ ποιῆσαι τὸ “πονηρὸν ἐγώπιον Κυρίου, καὶ ἐδάλευσαν͵ τοῖς Βααλὶμ, καὶ ταῖς Αφαρὼν, 
καὶ τοῖς ϑεοῖς ᾿Αρὰμ, χαὶ τοῖς θεοῖς Σιδῶνος, καὶ τοῖς ϑεοῖς Μωδξ, καὶ τοῖς ϑεοῖς οὐ Ἀμμὼν, 
χαὶ τοῖς ϑεοῖς Φυλιςιμ, καὶ ἐγκατέλιπον τὸν. Κύρῤιον, χαὶ οὐκ ἐδόλευσαν αὐτῷ. Καὶ ὠργίσθη 

19). 445) 54) 48, 64, 82, 84. τού, τοβ, 121, 128, 124. ΑἸά, Αἰεχ.) δ) 
)6. Σαμαριὰ 29, 71) 75. Σαμαρὶ Ατηι. τ. Αττῃ. Ε΄, Σιμὰ δια, 
Οἰἶτος. ἐν ὄρει ̓ 'Εφραίμ)] ἐν ὄρει ἐν Ἐπρέμ Ατπι. τ. ἐν ὄρει "Ἐπρέμ, 
Αγπι. Ἐά4. (ϑθογρ. ἐν ὄρει ̓ Εφρέμ 51“ν. Ἐφραίμ] - τὰ σωσαι τον 
Ισραηλ ς4γ ξ9, 73, 82. “ 

11, ἔκρινε] -- Θωλα τοῦ. Ἰσραὴλ] λαᾶον Ισραηλ γ6, 134. 
εἴκοσι] -ἰ καὶ Χ, ΧΙ, τό, 20, 30, ς8, 63, 74. 8ς,), 1Ἰοϑ, 121, 131) 144, 
209, 236. (οιηρῖ. ΑἸά. Αἰεχ. Οἵ. Νίο. εἴκοσι τρία ἔτη] τρια 
χᾶι εἰκοσι ἘΤῊ τς, τό, 18, 64, 128. ἔτη εἰκοσιτρία (Π6) 44. Ἔτη εἰ- 
χοσὶ τρία τοῦ, 8ῖαν. κβ ἐτὴ ς2. εἰκόσι καὶ δυο ἐτὴ ξ 7, 23). ἔτη 
εἴκοσι καὶ τρία Απι.. 1. Ἰψυς οπππεθ, ἔτη δίχα καὶ τρία (τηαγρ. 
εἴχοσι καὶ τρία) Αγ. Ἐά, τρίᾳ ἔτη] καὶ τρια ἔτη ο Θωλα ξ4, 85, 

καὶ 
οἰπέϑανε καὶ ἐτάφη ἐν Σαμίρ], γό. Σαμίρ] Σαμαρεια 20, 71, 7ξ. 
Ἔ ἐν ρει Εφραιμ ςό. Οοπιρ!. Σαμερ τ44. Σαμαρί Απη. τ. Αχπῖ. 
Ἑά. ΟΘεοῖρ. Σεμάρ ϑ8ίαν. Οἷἶτορ. ᾿ ἝΝ 

ΠῚ. α Τοῖ, οοπι. ςς. Καὶ ἀνέρη μετ᾽ αὐτὸν Ἰαΐρ] καὶ μετα 
τὸν Θωλα ἀγέξη Ἰαηρ 44. μετ᾽ αὐτὸν] μῆϊα τὸν Θωλα 54.) 73). γ6, 
82, 84, τού, 124. μετα τὸν Θολα 50. Ἰαΐρ] ἴαειρ (ῆς ροῖεα 11, Χ, 18, ς3, 64, 1521, 131) 144) 200. ΑἸεχ, Οκῖ. Νίς.) 57, 63. Ιαηρ 
16. (ς9, τού, ἢς ἰηβ4.) Ἀ]Α, Αειρ 29. Ἰαριρ τό. Ιαρειμ ς4, γ τ 
Ἑαλαὰδ] Γαλααδίτης Χ, ΧῚ, τς, τό, 18, 19). 29, 30, 445 ξ2, 54, τ, 
57» 48, 63, 64, 71, 7ς, γ6, 82, 84, 8 ς, τού, 1οϑ8, 121) 128, 131, 134, 144) 200, 236, 23). (οτηρί. ΑἸά. ΑΙοχ. (δι. Νὶς, Γαλάδιτης (3. 
Γααλααδιτης 7. καὶ ἔκρινε---δύο ἔτη] α ζ2. τὸν Ἰσραὴλ] α τὸν 77. εἴκοσι δύο] δυο καὶ εἰκόσι 1 8) 18, 64, 148: 
δύο ἔτη] ἔτη εἰκοσιδύο (Πε) 44. ετὴ εἰχοσι δυο τοῦ. 8ἴαν. ἔτη εἴκοσι καὶ δύο Απη. τ. Απῃ. 4. δύο] καὶ δυο Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, ς4, 
57» 63, 7, 77, 82, 8ς, 1τοβ» 1219) 131, 134) 144, 209, 2306, 237. Οοπιρὶ. Α]4. ΑἸεχ. καὶ δύω (αι. Νὶς. 

ΙΝ. ἦσαν] ἐγένοντο Χ, ΧΙ, 18, 19,20; 30, 44) 545) ᾿ξ» 64, 71, 75» γ6, 82, 84. (πηαγρ. 8ς.} το8, 121, 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. ἦσαν αὐτῷ---ἐπιδαίνοντες] ἐγένοντο αὐτῶ νιοι τριαχοντὰ καὶ δυο ἐπιξεξηκοτες 
τού. ἐγένοντο αὐτῶ τριάκοντα υἱοὶ ἐπιξεδηκότες Οοτηρὶ. Μόδεη: γὶ- ξἰπία βίον (άεπιεε Ψυὶρ. τριάκοντα καὶ δύο] ϑυο και τριαχοντὰ 1ξ,), 18, 64, 128. τριάκοντα καὶ δύο υἱοὶ] υιοι λβ. 44. λβ. νιοι 
84. Βαθεῖ καὶ δύο [Ὁ --Ὁὦ ΑἸεχ. υἱοὶ τριάκοντα καὶ δύο Ατην. 1. Αγη. Εὰ. υἱοὶ ἃ 5]αν. Οἴτορ. ἐπιβαίνοντες] ἐπιβδεδηκόϊες Χ, ΧΙ, 
15) 18, 19) 29, 44) ξ4, ξξς, 64, 71) 76, 82, 845) τοϑ, 121, 128, 134. 
ΑΙά, ΑἸεχ. επιξεξοικωζες )ς. οἵ ἐπέδαινον Αγ. τ. πῃ. Ε4. Θξογρ. 
ἐπὶ τριάκοντα δύο---ἐκάλαν] ἐπι δυο και Χ, πόλεις αὐτοις, καὶ αυτας ἐκάλεσεν 128. ἐπὶ τριάκοντα αὶ δύο πώλες εἰς τριάκονα καὶ δύο 
τπώλες Ατῃ. 1. τη. Ἐά4. ἐπὶ ἃ ὄνες 8αν. Οἴἶτον. “εν ἡγίρίπια »εδίο: αβπαγμμι δὶ. τριάκοντα δύο ΒΞ] δυο καὶ τριάκοντα τς, 18, 6.4. τριάκοῦϊα δύο “ὠλες] ἐγ ρίηα οἰ μοι δεῖος (δγτ. γί ρίμα ἠϊδε-ἅ γο5) ὅγτ. Βατ- Ἠεῦτ, δύο 295] και δυο και ΧΙ. 
4. 57.) 68, 63, γι, 75, 76, γ7, 82, 84, ὃς, τοῦ, 1Οϑ, 121, 134) 200, 
236, 237). ΑἸά. ἤς, ὧν “Ὁ, ΔΙεχ. κα Οοπηρὶ. καὶ δύω Οδι, ΝΙς, χαὶ τριάκοντα] και ὡχοδομησεν τριακοῦα ἐξ, καὶ τριάκοντα---αὐ- τοῖς] πόλεις δὲ αὐτοῖς Δ 5αν. Οἷἶτγορ. καὶ πόλεις αὐτοῖ; τριάκοντα δύο 81αν. Μοΐᾳ. Φγ μοῖρες ἐγίρίπεα οἰ οἰἑαίανα ψυὶρ. καὶ τριά- κοντα δύο πόλεις] καὶ Δ καὶ β δύο πόλεις (ἢς) 24. τριάκοντα δύο πόλεις---ἰπαύλεις Ἰαΐρ] πολειξ αὐτοῖς λβ. καὶ ἐελαδε τὴν αξωϑ ιαῖρ (ἀυ}. τη αἱρ) 44. δύο πόλεις] καὶ δυο πόλεις Χ, ΧΙ, τό, 29, 54) 575 59» 63, 71) )ς, γό, 77, 82, 84) 8ς, τοῦ, 1οϑ, 121, 209, 236, 237. ΑΙά. Ατστῃ. τ᾿. Ατπῃ. Εὰ,, δύο (οπηρ!. Βαδεῖ δύο ΩΡ -ν ΑΙεχ. καὶ δύο πόλεις Ολι, Νίς. δύο ἦσαν πόλεις Οεοτς. αὐτοῖ;] λ ξς. αντας 237. καὶ ἰκάλεν---Ἰαὶρ ] ὃς ἐκάλεν τὰς Ἰαΐρ δίαν. Οἴτορ. ἰχάλεν] ἐκάλεσεν ς4, 64, 82, ΑἸεκ. ἐκῶλ (ουπὶ ε ζΏρτα 11η.) ὅς. ἑκάλοι Αστῃ. ἡ. Ασῃῃ. Ἐάὰ. ἐκάλεν αὐτὰς] ἄντὰς ἐχαλεσαν ΧΙ, δι δα ΑΝ, πα κοντα το. αῆς κατα τρ τη τὲ ᾿ ὐέσο αὐτὰς γ6, 84, τοό, τ᾿ 24. 

Ν 
ΕἰΧοσι 

καὶ δυο τό, 20, 30, 

,», 
ετὰν- 

4 

λεις}] πολεῖς 71. Οφοῦς. 8ίαν. Μοΐᾳ. Ἰαΐρ] Ιαειρ τς, τό, (20, 
{ετηρεγ.) )ς.) 82. ΑἸά. ἴαρειϑ (ἢς ροῖξελ) ςς. Ἰαηρ γι, γ6. ἕως 
τῆς ἡμέρας--- Ἰαὶρ ἴῃ σοπλ. {64.] α οἴπὶ ἱηϊοιτηθα. Υ̓ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης ἵως ταύτης τῆς ἡμέρας Αττα. τ. Απῃ. Ἑά. ἕως σήμε- 
ρὸν 8ΙΔν. ἐν γῇ Γαλαὰδ] αι εἰσιν ἐν γη Γαλααδ Χ, ΧΙ, 18, 29, 
30, 54) 88) 58, 71) 1οβ, 121) 144) 209, 236. ΑἸά, Οδῖ. Νς. αι ει- 
σιν εν τὴ Γαλααὲ τις, τό, 63, 64, γό, τ28. Ῥτδευηΐττ, καὶ εἰσὶν τό, ς2, 
57. 77) 227. λα 44. καὶ ἡσαν εν γῃ Γαλααδ ς3. -- καὶ ἐλαβὲ τὴν 
Ιαωϑ Ιαηρ ςζο. -ξ καὶ ἔλαξε τὴν μὼϑ Ἰαήρ γ6. αἵ εἰσὶν ἐν γῇ Γα- 
λὰάδι χαὶ ἔλαξον τὴν ἀὼϑ ἱαρεῖ (ἢς) 82. 
και ἐλαδε τὴν ἀνωϑ' Ἰαΐρ 84, 134. αἱ ἡσᾶν εν γὴ Γαλααδ 8ς. αἱ ει- 
σιν ἕν γὴ Γαλααδ' καὶ ἐλαξε τὴν αξωϑ Ιχαηρ τοῦ. και εἰσιν εν Υ» 
(ροεξ γη 11, οἵ ἐταί) Γαλ. 131. αἷ εἰσιν ἐν τῇ γῇ Γαλαάδ (οηνρὶ. ΑΙεχ. δῖαν. αἵ ἦσαν ἐν Γαλαάδ Ατη). “. 
ἘΔ. αἵ εἰσὶν ἐν τῇ γῇ Γαλάδ Οεογρ. 

ἂν εἰσὶν ἐν τῇ Γαλααδ, 

αἵ εἰσὶν ἐν Γαλαάδ Ατη. δὰ 

ς. 6. 

“ 

Ν. ᾿ἀπέϑανεν Ἰαΐρ] ἔλαξον τὴν αὐὼϑ' (8) Ἰαεΐρ ς4. Ἰαΐρ} Ιαειρ τό. ΑΙ4ά. Ιαηρ 44. ἐτάφη] ἡ ταφη 59. ἐν Ῥαμνών) ἐ ῥαμνῶ (Βς) )γς. Ῥαμνών] Ῥαμμω 1Π1|,.37). Καμων Χ, ΧΙ, 1, 
29, 30, τό, ς8, 63» 64, 71, (πηᾶγρ. 8ς.)} τι. 

85. τοῦ, 131, 134) 144, 209, 236. (δῖ. Νῖς. 
Καμνὼων ςς. ᾿Αμών ΑτΤῃη,. τ. 
Οῆτορ. 

ΝΊ. Καὶ τροσέϑεντο] προσέϑεντο γὰρ ὙΜεοάοτει. Ὁ. 18. ἰῃ ]υά. υἱ υἱοὶ] α οι 30, )ς. τῇ ποιῆσαι} α τὰ τό, 18, τά, ςς) 57, 64, γς, 
77ν 1οϑ, 128, 236, 237. Οομηρὶ. ΑΙεχ, δὲ, Νῖο. ἸὙΒεοάογοῖ. ἴος. 
εἷξ. 

ἐνᾶντι τς, 18, 10, ὅ4, 82, 84, τοϑ, 128. Ο(ομρὶ. Αἰεχ. ΤΠεοάογοι. 
Ιος. οἶϊ. ἐνώπιον Κυρίς} χα δῷ: ἐδόλευσαν] ἐλατρευσὰν Χ, ΧΙ, 
15) 18, 19) 29, 30, 44, 545 589 64, 71) 7: 76, 82, 84, (πιᾶγρ. 8ς.) 1ού, 1οϑ8, 148, 134. Οοπιρ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ὑβεοάοτει. ἰος. οἷ, εδου- 

Καλκὼν 19, τοϑ. 
Ῥαμών Αττη. Ἑά. Ἰκαμόν ὅ8ϊαν. 

λευσεν 77. τοῖς Βααλὶμ)] ταῖς Βααλειμ Χ, ΧΙ, τ ξ5) 20, 64, γι, 
1ο8, τῶι. Αἰά, ΑἸεχ. ταις Βααλιμ 18. Βααλειμ, ξζς. τῆς Βαα- λεμ 75. Βααλὶμ] Βααλειμ τό, 77, 131, 144) 200, 237. (δῖ. Νῖς. ὙΒεοάογεῖ. ἰος, οἶξ, Βαλειμ 82. Βααλλίμ ΟοορΙ. καὶ ταῖς ᾿Αςαρὼϑ)] καὶ σὺν ταῖς Αγαρωδ τς, 4. , τό, ςα, 77» 131. καὶ σὺν αὐ]αις Αφαρωδ 18. καὶ τοις Αγαρωδ 44, 63, γό, 84, τοῦ. Οοιηρὶ. Τδεοάοτοι, ἴος. εἰἶϊ. α ταις ᾽ς. καὶ ταῖς ᾿Αςαρὼϑ---Σιδῶνος] χᾶι τοις ϑέεοις Συριας καὶ τοις ϑέεοις Σίϑωνος 57. 236, 23). (δι. Νῖς. καὶ τοῖς ϑεοῖς τ π-Σ δῶνος] καὶ τοῖς ϑεοῖς Σιϑῶνος, καὶ τοῖς ϑεοῖς Συ- ρίας ΑἸεχ. τοῖς ϑεοῖς Σιδῶνος καὶ τοῖς ϑεοῖς Σιδῶνος Οεογς. καὶ τοῖς ϑεοῖς ᾿Αρῶμ!] λ ξ, 18, 54) ς9, ὅψ, ᾽ς, 82, 128. Ὑπδεοσοχοί. ἴος. εἶτ, ᾿Αρῶὼμ] Αραδ]. Συριας Χ, ΧΙ, τό, 19, 20, 44, ς2, ξς, ς6, 58, 63, γι, γό, γγ, 84) τού, τοϑ, 121, 131, 134) 200. (οιηρὶ, ΑἸά. Απῃ. :. Ἀπ. Ἑά. 518ν. Αρααϑ 30. Αραϑα, και τοις ϑεοις Συριας 53,) ὃς, 144. τοῖς ϑεοῖς 2,304]. γι. , αὃ. εἴ 3. τοῦ. Σι:- δῶνος] Συριας καὶ τοις ϑέοις Σιδωνος 20. Σιδῶνος---ἐγκατέλιπον] Σιδωνος Μωαβ καὶ Αμὼν καὶ εγκατελ. 44. υἱῶν ᾿Αμμὼν] αὶ υνων 549 59, 75, 82. Τεοάοτεῖ. ἰοο. οἷϊ, τῶν υἱῶν ᾿Αμὼν Ατπη. τ. Απῃ. υἱῶν ᾿Αμὼν Οὐ οτρ. καὶ τοῖς ϑεοῖς Φυλιςιὶμ] Χχαι τῶν ἀλλο. Φυλων τού. Φυλιςιΐμ] των αλλοφυλων Χ, ΧΙ, τ 5», 18, 29, 30, ς4, 58) 64, γι, γ)ς, γ6, 82, 84, 1τοϑ, 121, 128. 134. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἴεχ. Ὑποοάοτεῖ. ἰος. εἶς, Αὐτὴ. 1. Απη. Ἑά. ϑδίαν. Φυλιριειμ τό, 200. (αῖ. ΝΙς, αλλοφυλων 19. Πιλιςὶμ (ἢς ἱπῆ) Οεογρ. ἐγχατέ- λιπον] ἐγκατέλειπον 7 ἘΞ: ἐκ ἐδέλευσαν] αὶ εκ 10. αὐτῷ] αὖον τό. 

ΨΙ. ὠργίσϑη ϑυμῷ] εϑυμωϑὴ ὀργῃ ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44, 545) 53, 64) 71, ὃς, γ6, 82, 84, τοῦ, τοϑ, 121. 128, 134) 200. Οὐομρρι. . ς, οὐπὴ ὀργῇ ἰπ οῃαταξξ, τηΐποτς, ΑἸεχ. ϑυμῷ Κύριος] Τί. Οεογρ. δ81αν. Κύριος ἐν Ἰσραὴλ] ἐπι τὸν ἰσραηλ 84. ἐν Ἰσραὴλ] ἔν τῶ Ισραηλ 18, 64, 1τοϑ, 128. Οοπιρὶ. ΑΙ. ΑἸεχ. ἐπι τὸν Ισραηλ 44» 54) 7ξ,) 76, τού, 1224. ἐπι τὸν λαον ἄντε τό. επιὶ Ισραηλ 237. 

(οπιρὶ. ΑΙὰ.. ΑἸεχ.. 
Οδογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. Ραάμνω τό, 46, ς3, ξ4) ς7, 59, γό, 7}, 82, 84; 

ἐνώπιον εναΐ]ιον ΧΙ, 29, 30, 445 (8, 63, τοό, 121, 134. ΑΙά. 

͵ ᾿ 

λον νν 

ΚΕΦ, χ͵ 

2. 



12. 

: (οπηρί. ΑΙά. 

τὸ ἴῃ οἰαγαές. τηΐποῦε, ΑἸςεχ. 

ΚΕΦ. Χ. 

. ΤΟ ούς. 8ῖαν. Μοίᾳ. 

τηᾶγρ, υἱ ΕΑ.) 121, 144. (Αἴ. Νῖς. 

ΚΡΙΤΑΙΙ. 

ϑυμῷ Κύριος ἐν Ἰσραὴλ, χαὶ ἀπέδοτο αὐτὰς. ἐν χερὶ Φυλιςιῖμ, καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν ᾿Αμμών. 
8. Καὶ ἔϑλιψαν χαὶ ἔϑλασαν τὲς υἱὸς Ἰσραὴλ ἐν τῷ χαιρῷ. ἐκείνῳ ὀχτωχαΐδεχα ἔτη, τὰς “πάντας 

υἱὲς Ἰσραήλ τὰς ἐν τῷ ππέραν τῇ ᾿Ιορδάνε ἐν γῇ τ ᾿Αμοῤῥὶ τῇ ἐν Γαλαάδ, Καὶ διέξησαν οἱ 
υἱοὶ ᾿Αμμὼν τὸν Ἰορδάνην παρατάξασθαι πρὸς Ιόδαν, χαὶ Βενιαμὶν, χαὶ πρὸς Ἐφῥαίμο" χαὶ 

ἐσϑλίξησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ σφ 0 18: 

᾿ὐμο σοι, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν Θεὸν, χαὶ ἐδελεύσαμεν τῷ Βααλίμ. 
Καὶ ἐξδόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον, λέγοντες, Ἡμάρ- 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς 

τὸς υἱὸς ᾿Ισραὴλ, Μὴ ἐχὶ ἐξ Αἰγύπ]ου, χαὶ ἀπὸ τ. ᾿Αμοῤῥαίε, χαὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Αμμὼν, χαὶ ἀπὸ 

Φυλιςἶμ, Καὶ Σιδωνίων, καὶ ᾿Αμαλὴχ, χαὶ δΙκοια ΕΝ οἱ ἔϑσλιψαν ὑμᾶς ; χαὶ ἐβησε πρὸς. μὲ 

αὐτὰς} -Ἑ Κύριος “36. (αι. Νῖς. ἐν 
χειρὶ] ἕν τῇ χέιρι 63. εἰς χειρῶς 82. ΑΥπ). 1. Ατπι. Εά. Φυλι- 

φιἰμ) αλλοφυλων Χ, ΧΙ, 18, 10, 29, 44) 54) 45» 56, 63, γ1; 75» 76, 
82, τού, 121, 134. Οστηρὶ. ΑἸὰ. Αἰεχ. των αλλοφυλὼν 1 ς, 30, 64, 84. 

Ἀγ. τ. ἅπῃ. Ἐά, Φυλέριειμι ξ1. (αι. Νῖς. Θιλιςὶμ ϑίδν. Οἶτορ. 

Φυλιγὶμ. δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐν χερὶ υἱῶν} χαὶ νιων 44. καὶ ἐν 

χειρὶ υἱῶν ᾿ΑΆμμὼν)} καὶ εἰς χεῖρας τῶν υἱῶν ᾿Αμῶν ἈΠ. 1. Απῃ. 

Ἑὰ. 

ΨἼΠΙ. Καὶ ἔϑλιψαν] και ἐσαϑρωϑησαν καὶ εϑλιψαν 8. ἔϑλι- 
ψαν)} ἐσαϑρωσαν Χ, ΧΙ, 29, 44, ξ4ν 71) 75» 76, 82, 84, (πιαγρ. 8 ς.) 

ἰού, 121, 134. ΟΟπιρὶ. ΑἸ4ά. Αἰεχ. ἐσαϑρωθησαν τς, 18, 19, (64; 
τησηδοίε ἐοτταῇ!5 ζγὸ ἐσαϑρωσαν.) τοβ, 128. ἐσαρκωσαν ςς. ἔϑ- 
λασαν)] εἐϑανατωσαν τό, 52, 53) 57,77, 8ς, 131) 144) 236. (αἰ. Νὶς. 
ἐσαϑρωσαν 20, 209. τὲς υἱὲς Ἰσραὴλ] τον Ἰσραηλ 54), 59, 75, 82. 
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ} αὶ 545 59, 75. 82. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ---Ἴσ- 
ραὴλ 29] α ουπὶ ἱπτεπηεά. γό. καιρῷ] ἐνιχυτῶω 1ξ) 18, 19) 64, τοϑ, 

128. (οπιρί. ΑἸοκ. καιρῷ ἐκείνῳ) ΤΥ. ϑίαν. ὀκτωκαίδεκα } 
δεκαοκτω 11, τό, 295) 30, ς3, ς 5) 57, 80), 131) 144) 237. δέκα καὶ 
οκτω 63. ὀκτωκαίδεκα ἔτη] ἐτὴ δεκαοχίω 44. Ὑτ. ΑΥτπι. 1. Αγη). 
ἙἘὰ. ηι ἔτη ϑῖαν. Οἴτορ. τὰς πάντας] ΤΥ. 1ς, 18, 64, 128. 
τὲς στάντας υἱὲς} καὶ πανῖα οἶκον 54, 49, 70» 82. αυιες το6. παν- 
τας τῆς υἱδς 108. Οὐπμρὶ. ΑΙεχ. υἱὲς Ἰσραὴλ] Ἰσραηλίτας Ατπ,. 1. 
Ἀπη. Ἑά. τὰς ἐν τῷ πέραν] καὶ τες (ρτγίγηο : θεῖ πιᾶπα τες. 18.) 

Ἀπ. :. Ασα. Εά. τον ἐν τω περᾶν ς 4, 59, 82. τὸν ἐν τὸ πέραν (Π.) 
)ς. Βιαθεῖ τὰς 'π οβαγαξξ, τηϊποῖς ΑἸεχ. οἷ ἧσαν ἐν τῷ πέραν Οεοτε. 
᾿Ιορδάνε-- Ταλαάδ) Αμορραιξ ἐν τὴ Γαλααϑιτιδι ες. ἐν γῇ τὰ 
᾿Αμοῤῥὶ 78] καὶ ἐν γὴ τὸ Αμορραια (Χ. ἃ]. και εν γη τῇ Αμορρι τε.) ΧῚ, 

121. ἐν ΤῊ γὴ τῇ Αμορραιξ τς, ς4γ 64) 73. 82. ΑἸΙεχ. ἢς, ἤηε του, 

18. ἐν Τῇ γὴ τὼν Αμορραιὼν 44. 84, τού, 134. ἐν τῇ γὴ τὸ Αμορραξ 

ς8. ἐν γῇ ᾿Αμοῤῥαίων Απη. τ. Αγηγ. Ἐά. ἐν τῇ γῇ τῇ ᾿Αμωρὶ, ὅς 
ἐςὶν Θεοζρ. τῷ ᾿Αμοβῥὶ 18} τὰ Αμορραιξ τό, 19, 29. 53», ςό, 71, 

8ς, τοϑ, τ44. (ΟἸρ]. ΑΙ. (ατ. Νῆος. τῶν Αμορραίων γό6. Αμορ- 

ραιξ τῇ 77. τὰ Δμώρραιε 131. ᾿Ἄμοβῥὶ] Ἀμορραις 30, ς7) 63, 
509, 236, 237. ἐν Γαλαάδ] εν τῇ Γαλααδιτιδι τς, 18, 19, 44) ς8, 
64, γ6, 82, τού, 1ο8, 128, 134. (οπιρὶ. ΑΙεχ. εν τὴ Γαλααδὶτί, 
οὐπὶ Δ ἔργα υἱς. {γ11Ὁ. )ς. ἐν τη Γαλαδιτιδὶ 84. ἐν Γαλάδ Οεοτρ. 
Γαλάαδὴ τη Γαλααδ (πιᾶγρ. 8ς.) ΑΙ. | 

1Χ. Καὶ διέδησαν] καὶ μετὰ τᾶτο διέξησαν ϑίαν. Οἤτος. οἱ 
υἱοὶ] λοι 30, 75. ᾿Ἀμμῶν] Ισραηλ καὶ Αμμὼν 82. ᾿Αμὼν Ατγπι. 1. 
Ατπι. ἙἘά. τὸν Ἰορδάνην] τὸν Ἱερδὰν ϑῖν. Οὗτος. ππαρατάξα- 
σϑαι!] ἐκπολεέμησαι Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 20, 64, 719 765 108, 121, 128. 

τῇ ἐχπολεμῆσαι 445) ξ4. 7ς. 82, 84, τοό, : 34: ῆς, οὐ πὶ 

ἐκ πόλεως ςς. πολεμῆσαι Αττη. 1. 

Ατπι. Εά. Οεογρ. δ8[αν. πρὸς ᾿Ιέδαν] καὶ εν τω Ιαδα Χ, 29, 44, 
ς45) 55») 64, 71, γ6, 82, 8459 τού, τοϑ, 121, 134. ΟΟπιρΙ. Αἰά. ΑἸεχ. 

ἄς, ἤης και, ΧΙ, τς. 18, 19, 158. ἐν τω ἴκ (ομαι Δ ἔργα |1π.) 75. 

τρὸς τὸν ᾿Ιζδαν ὕοοτε, ἐπὶ ᾿Ιζδαν οἷν. καὶ Βενιαμὲν, καὶ πρὸς 

᾿Εφραίμ] καὶ τρὸς τὸν οἶκον ᾿Επρὲμ, καὶ πρὸς Βενιαμὶν Απη. 1. ΑΥΠῚ. 

ἘΔ. Βενιαμὶν) Βενιαμειν Χ, ΧΙ. τς. ΑἸεχ. ἐν τῳ Βενιαμιν 64. 
ΑΙ4. εν Βενιάμιν γ6. Βενιαμὲν ΟΘεοῖρ. καὶ πρὸς ̓ Εφραίμ] ἐν τῳ 
οἰκῳ Εφραιμ ιτ8. πρὸς ᾿Εφραίμ] εν τω οἰκω Εφραιμ Χ, ΧΙ, τς, 

19.) 295) 445 545) 45) 04, 71) 76, 82, 84) τού, τοϑ, 128, 134. (πρὶ. 
Αἰά. ΑΙεχ. ἐν τω οιχω Κφρέμ 75. ἐν τῷ ορες Ἐφραιμι 121. πρὸς τὸν 

οἶκον ᾿Επρὲμ Οεοτρ. ἐπὶ τὸν οἶκον Ἔφρὲμ δῖαν. ἐϑλίξδησαν] εϑλιξη 
ς 7, 236. ἐϑλίδησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ] εϑλειδη ({εὰ ε ροῖξεα ἀεῖε- 
τυ} Ισραηλ 1. εϑλιδη Ισραηλ τό, 30, ς2,) ς3, 63, 77, (Βς, ἴῃ 

εὔὐλιψαν τὸν Ισραηλ ς6. , οι 
)ς. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ σφόδρα] σφόδρα οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ αεογς. 

Χ. ἐδόησαν) ἐχεχραξαν Χ, ΧΙ, 18, 29, 44» 4) 53. 59) 71) 75, 76, 

82, 84, τού, 121, 1.34. ΑἸά. εἐχραξαν τς, 19, 30, 64) 1οϑ, 128. 

Οομϑὶ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] "44. ς8, )ς,» τοῦ. λέγοντες) καὶ λέ- 
γάσιν Ἀπ. τ. Απῇ, Εἀ, καὶ ἔλεγον Οεοτξ. 

; 

Ἡμαρτομέν σοι] 

ἡμαρτωμεν ς9, 75. ἡμάρτομεν πρὸς σὲ ϑῖΑν. 
Οἴτος. ἐγκατελίπομεν) ἐκατελειπωμέν ς. εγχατελείπαμεν 128. 
εἐγκατελείπομεν 144. τὸν Θεὸν] --ἡμων Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 

52) 53» 555 τό, ς7» ς8, 63, 64, 71) 84, ὃς, τοϑ, 121, 128, 131, 144, 
200) 236, 237. (οιηρὶ. ΑἸΙά. (αι. Νῖς. Ασπὶι. τ. Απτη. Ἑὰ. Ὅδοις. 
ϑ]αν. Κυριον τον Θεὸν ἡμῶν 30. τὸν Θεῶν (ἢς) ἡμῶν γ). τὸν {Κύ.- 

ῥιον] ϑεὸν ἡμῶν ΑΙεχ. Θεὸν--Βααλίμ] ϑέὲον ἡμῶν καὶ ϑέοις ἐτεροις 

ἐδελευσαμεν 44. ϑέον ἡμῶν καὶ εδελευσαμεν ϑέοις ετέροις καὶ ἐλαΐρευ- 

ἡμαρτωμεν σοι τό. 

, σᾶμεν τοις Βααλειμ 4) 78, 82. ἔς, ἤπε ῥηϊπιο καὶ, ς9. ἔς, ηἰῇ 

Βααλιμ ῥῖὸ Βααλειμ, γ)ό, τού, 134. ἐδελεύσαμεν} ἐλατρευσαμεν 
Χ, ΧΙ, τς) 18, 19) 29, 30), ς ζ» 64» 715) (πᾶν. 8 ς.)} 1τοβ. Οοπρὶ. ΑἸά. 

Αἰεχ. ̓  ελατρευσομεν ς8. ἐλατρωσαμεν 63. τῷ Βααλίμ] ταις 
Βααλειμ Χ, 64. ΑΙεκ. τοῖς Βααλιμ ΧΙ, 18, 29, 30, ς8, 128. τοις 

Βααλειμ τς, ςό, 63, 71, τοϑ, 121. ταῖς Βααλιμ ςς. ϑέοις ἑτέροις 
χαι ἐλατρευσαν τοις Βααλλιμ 84. τοῖς Βααχλλίμ Οοπιρί. τοῖς 

Βααλάμ ΑΙά. τῷ Βααλ Οεοῖς. Βααλίμ] Βααλειμ 11, τό, 1315 
1449 2ο9. (αΐ. Νις.. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε--- Ἴσραηλ] καὶ λέγει, Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ 
Ατπη. 1. Ασπι. Ἐὰ. τωρὸς τὰς υἱὰς] τοῖς υἱοῖς Θεοῖς. ᾿ ὡρὸς τὲς 
υἱὰς---ρὸς μὲ ἴῃ ςοπι. 164.] τῦρος αὐΐας και ἐν Αἰγυπῆιοι οἱ Αμόρραιοι 
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐξεϑλιδον ὑυμας καὶ ἐκεκχραξατε τρος με 44. Μὴ 
ἐχὶ---Φυλις ἐμ] αχ! οι Αἰγυπῆιοι, καὶ οἱ Αμορραιοι, καὶ οἱ υἱοι Αμ- 
μῶν, και Μωαξ και οι ἀλλοφυλοι Χ, ΧΙ, τς, 18, τό, γι. ἄς, πϊῇ Ἔχ 

οι, 29, 63. ἔς, δης οἱ υἱῆπιο, ς4, τοϑ. Οομηρὶ. ἔς, ἔπε 35. οἱ, )ς. 
ὄχι οι Αἰγυπῆιοι καὶ οἱ Αμορραιοι και νιοι Αμμων καὶ Μωαξ καὶ αλλο- 
φυλοι το, 64. Ἔχ! οἱ Αἰγυπῆιοι, καὶ ον υιο! Αμμων, καὶ οἱ Αμορράιοι 
και Μωαᾷ και οἱ αλλοφυλοι 30. δχ! οἱ Αἰγυπῆιοι και Αμορραιοι, καὶ 

οι! νιοι Αμμὼν καὶ Μωαξ᾽ και αλλοφυλοι ςς, 128. ἤς, ἰῇ εχ οἱ 
Αἰγυπί. και οἱ Ἀμορ: ι21. ΔΙά. μη δ ΧῚ οι Αιγυπῆιοι χαι οἱ Αμορραιοι 

και οι υἱοι Αμμων καὶ οι Φυλιςιειμν ς8, δχὶ οἱ δε ὑμῶν καὶ οἱ αλλο- 
φυλοι, καὶ Μωαξ καὶ Μαδιαμ γ6. σχ! Αιγνῆ]ιοι καὶ οἱ Αμορραιοι 
καὶ οι υἱοι Αμμαν καὶ Μωαξ και ἀλλοφυλοι 82. εχ οἱ Αἰγυπλιοι καὶ 

οἱ Αμορραιοι καὶ οι υἱὸΆι Αμμων και οι, ἀλλόφυλοι καὶ Μωαξ και 
Μαδιαμ 84. 134. καὶ ον Αἰγυπτιοι" καὶ οἱ Αμορραιοι" καὶ οἱ νιοι 

Αμμων" καὶ οἱ ἀλλοφυλοι" τοό. ἐχὶ Αἰγύπλιοι, καὶ ᾿Αμοῤῥαῖοι, καὶ οἱ 

υἱοὶ ᾿Αμμῶν, καὶ Μωδδ, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι Αἰεχ. μὴ ἐχὶ Αἰγύπλιοι καὶ 
᾿Αμωραῖοι καὶ υἱοὶ ᾿Αμών' καὶ Μωάθ’ 'καὶ ἀλλόφυλοι Ατηι. τ. Ατγπι, 

Ἐά. μῆ ἐχὶ ἐξ Αἰγύπῆε, καὶ ἀπὸ τὰ ̓Αμωῤῥαία, καὶ ἀπὸ υἱῶν Αμ- 
μῶν, καὶ ἀπὸ Πιλιρὶμ Ὅδογς. μὴ ἐχὶ ἐξ Αἰγύπῆε, καὶ ἀπὸ τὸ 
᾿Αμοῤῥαίε, καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿Αμμῶν, καὶ ἀπὸ Φιλιςὶμ δίαν. Οἴτορ. 

ἀπὸ τῷ ᾿Αμοῤῥαίπ] απο 23). ἀπὸ νἱῶν] ἀπὸ τῶν υἱων ς7,) 209, 236. 
(καῖ. Νιῖς. Φυλιριμ]) αλλοφυλοι ς9. Φιλιςιειμν 131, 144. (δῖ. ΝΊο. 

ΧΙ]. Καὶ Σιδωνίων] κα ς.. 9, 82. Καὶ Σιδωνίων --αρὸς μὲ] 

καὶ Σιδωνιοι καὶ Δμαληχ καὶ Χανααν καὶ ἐξεϑλιψαν υμᾶς και εἐκεέχ- 

ρᾶξατε ρος με ΧΙ, 29. 121. ἔς, ἔπε 45 και, 30. Οοπιρί. ΑἸά, ἔς, 
ηἷἢ οἱ Αμαληκ, 63. καὶ ζιιδωνιοι καὶ Αμαληκ καὶ Χανααν ἐξεϑλιψαν 
ἡμὰς καὶ ἐκεχραξατε προς μὲ ςς. καὶ Σιδονιοι, καὶ Αμαληκ, καὶ Χα- 

γααν εἐξεϑλιψαν υμας" καὶ ἐκεχραξατε προς με τό. καὶ Σιδῶνιοι και 
Αμαληκ καὶ Χανααν ἐξεϑλιδον ὑμᾶς καὶ ἐπεκραξαῖε προς με 84. και 
Μωαξ και Μαδιαμ" καὶ οι Σιδονιοι και Αμαληρ καὶ Χανααν εξεϑλι- 

δον υμας: (ράπιο ἡμᾶς 40 εαά. πι.) καὶ ἐκεχραξατε πρὸς μὲ τοῦ. 

καὶ οἱ Σιδωνιοι καὶ Αμαληκ και Χανααν ἐξεϑλίδον ὑμᾶς" καὶ εχεκ- 
ραξατε προς με τ34. καὶ Σιδώνιοι, καὶ Μαδιάμ, καὶ ᾿Αμαλὴκ ἐξέϑλι- 

ψανὺ ὑμᾶς; καὶ ἐκεκράξατε τρὸς μὲ ΑΙεχ. Καὶ Σιδωνίων, καὶ ᾿Αμα- 

λὴκ, καὶ Μαδιὰμ] και Σιδωνιοι καὶ Αμαληκ καὶ Χανααν Χ. και 
Μαδιαμ, καὶ Αμαλικ )ς. καὶ Σιδώνιοι καὶ ᾿Αμαλὲκ καὶ Χανὲν 
Ασπι. 1. ἔς, ἥης ρήπιο καὶ, Απη. Εά, καὶ ἀπὸ Σιδονίων, καὶ ἀπὸ 
᾿Αμαλὲκ, καὶ ἀπὸ Μαδιὰμ Οεοτρ. καὶ ἀπὸ Σιδωνίων, καὶ ἀπὸ ᾿Αμα- 
λὴκ, καὶ ὠπὸ Μαδιὰμ ϑϊαν. ΣΕιδωνίων] Σιδώνιοι 1 ς, 18, 19, 64, 71, 
1οϑ, 148. ΣΙιδόνιοι ς8. οἱ Σιδωνιοι γ6. καὶ ᾿Αμαλὴκ, καὶ Μα- 
διαμ!] και Μαδιαμ και ἌΜΑΛΗΝ ς4) 82. ᾿Αμαλὴκ) Αμαληχ, ςβ. 

Μαδιὰμ] Χανααν 71,)6. οὗ ἔϑλιψαν] καὶ ον ἐξεϑλιψαν (4]. καὶ 



ΚΕΦ Χ Στὰ Σ δος, αν ἢ ίπετέ με, χαὶ ἐδελεύσατε ϑεοῖς ἑτέροις. 15 χαὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν; Καὶ ὑμεῖς ἐγχατελίπετε με, ἘΔΑΣ Ξ ;) 18. ᾿ ᾿  τῆφο το ταῖν ἊΣ δ» ρος ὃς τὸς Θεὸς ὃς ἐξελέξασϑε τι. διὰ 18ΤἨ0 Π προσϑήσω τᾶ σωσα!ι υμ ἂς. Πορεθεσνὲ; υὐνο βοήσ ΤΣ Ὁ ΕΌ » ᾿ ε “ Ν Ἰ δλ Ν ᾿ ἑαυτοῖς, χαὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς ἐν χαιρῷ ϑλίψεως ὑμῶν. Καὶ ἐν ἘΡΉΡΗΝΟΙ γι ΤΣ 15. ᾿ νικῶ Σ τᾶν τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. ππσλὴν ἐξελξ 
; τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, ΠΥΠΡ ΣῊ ΜΕΤ, ΠΕΡ στ ΠΕ ὙΠῸ ΠΡ Ον Ὅν ΠΕ τευ θ᾽ ἐδόλευ-. 16 ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη. Καὶ ἐξέχλιναν τὰς Θεὸς τὰς ἀλλοτρίας ἐκ μέσε αὐτῶν, χαὶ ἐδάλευ.-. 16. , Ἵ ͵ ἀδ τὰ ) Η “΄ ν 2 7 ε: εν» σὰν τῷ Κυρίῳ μόνῳ" χαὶ ὠλιγώϑη ἡ ψυχὴ αὐτῇ ἐν χόπῳ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἀνέξησαν οἱ υἱοὶ Αμ- 17. Ἵ ͵ ν τὰ ε εκ ᾿ν Ν ΄ 2 ρ μὼν, χαὶ π“αρενέξαλον ἐν Τ'αλαάδ' χαὶ συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ παρενέξαλον ἐν τὴ σχο- ᾿ 

. Ἁ 7 ϑ ρο 7 ς 85» Φ πιᾷ. Καὶ εἶπον ὁ λαὸς οἱ ἄρχοντες Γαλαὰδ, ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, Τίς ὃ ἄγὴρ ὃςις ι8. ἼΩΝ 
' .»᾽6»ηΥ:»Ἅ 3 » " κ᾿ μ ἂν ἄρξεται ππαρατάξασϑαι πρὸς υἱὸς ᾿Αμμῶν, χαὶ ἔςαι εἰς ἄρχοντα πτᾶσι τοῖς χατοιχᾶσι Τα. 

λαάδ. 

ἐξεϑλιψαν) Χ. ἐξεϑλιψαν τς, 18, το, 54) 64, 82, τοβ, 1238. και ὠλιγοψυχησεν ἐν τω χοπὼ Ισραηλ ΧΙ, ς ξ: ἔς, πἰἢ ὡλιγοψυχησαν, Χανααν ἐξεϑλιψαν «8. καὶ ἐξεϑλιψαν γι. ἐξεϑληψαν )ς. ἐξεϑλι- 30. καὶ 8χ εὐηρέγησεν ἐν τῷ λάῳ" καὶ ὠλγοψύχησεν (ἢς) ἐν τῳ χοπῳ δον γό. , οὗ Αγ. τ. Απη. Ἐά. ὑμᾶς] ἡμᾶς ς9. καὶ ἐξοήσατε] Ισραηλ ιξζ. και οὐχ ἐνηρερησεν τω λᾶω. καὶ ολιγοψυχησαν ἔν τω καὶ ὡς ἐξοήσατε 51αν. Οῆτορ. ἐδοήσατε] ἐκεκραξατε Χ, τς, ι8, κοπω Ισραηλ το. ἔς, πἰῆ ὠλιγοψυχησαν, τοϑ. καὶ ;κ ενηρεςησε 109) 4) 64, γι, γό, 84, τοϑ, 128. ( οπηρὶ. ΑΙά. ἐκεχραξαται 7Κ. Κυριος ἐν Τὼ λᾶω και ὠλιγοψυχησεν ἐν τῳ ποτῷ ο Ισραηλ 44) ζ4.,. ζ9, καὶ ἔσωσα] α χαὶ ϑῖαν. Οἤιορ. χειρὸς] χείρων 44) ὃς. ΑΥ̓ΠῚ. 1. 76. ἄς, ἢπε ο, 64. ἔς, ἤπε ακ, 84. ἔς, ηἰῆ ολιγοψυχηήσεν, τοῦ. Αττι, ΕΔ. τῶν χείρων γύ. καὶ οὐκ ἐυηρέζησε Κυριος ἐν τῶ λαὼ καὶ ολιγοψυχησεν ἐν τω χοπω Ισ- ΧΗ]. Καὶ ὑμεῖς] Ὑμεῖς δὲ ΟΘεοτς. ϑ8|αν. ἐγκατελίπετε] ε)ζ- ραὴλ) 5, 82. χᾶι 8 εὐηρεξησαν ἕν τῳ λαῳ, καὶ ὠλιγοψυχησεν ἐν τῳ κατελιπαῖε τό, 44, 84, ὃς, 131. εἐγκατελειπατε 29. ἐχκατελειπαῖαι χοπῳ Ἰσραὴλ 128, καὶ κκ εὐηρεξησε Κυριος ἐν τῶ λαω" καὶ ὠλιγοψυ- 75. εἐγκαταλιπατε 4216. ἐδάλευσατε) ἐλατρευσατε τς, 18, 10, χῆσεν ἐν τὼ Κρτὼ ἰσραῆλ: (οοιτ. 9 Ισραηλ") 34: καὶ ἐκ εὐηρίρησεν 445 64, 82, τοϑ, 128. Οοπιρί. ΑἸεχ. ἐλατρευσᾶται ς. ἑτέροι()͵ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ὠλιγοψύχησεν ἐν ἘΟΗῸ Ἰσραὴλ ΑἸα. ὠλιγώθη] αλλοτριοις 2Ζος. διοὶ τῶτο] διατῶτο (ῇς ἴρτα {ετηρετ) τό. διὰ ωλιγοψυχησεν τηᾶγρ. ὃς. ὠλιγώθη ἡ ψυχὴ αὖτε] ὠλιγοψυχησεν τετο-σῶσαι ὑμᾶς] οὐ προσϑήσω γὰρ ἔτι σῶσαι ὑμᾶς ὙΤΠεοάοτεί. 230, 121. ὀλιγοψύχησεν Ομ. ὠλιγωθη ἡ ψυχὴ αὐτῷ ἐν Ο. τ8. ἰπ 7υά, ἐκ προσϑήσω] κ καὶ 8. τὰ σῶσαι] , του 18. κόπῳ] ολιγοψυχήσεν εν τῷ χολπῳ 71. ὠλιγοψυχησεν ἐν τῷ κόπῳ γό. 
ὑμᾶς] μᾶς το, 7ς. 

ὠλιγοψύχησε κόπῳ Αττη. τ. Αγ. Εά. ἡ ψυχὴ ὠλιγώϑη ἐν κόπῳ ΧΙΝ. Πορεύεσϑε καὶ βοήσατε] βαδίζετε και βοατε Χ, ΧΙ, 13, Θεοῦ. κόπῳ] τω κοπω ςό, ς8, 61. (οπὴρὶ. Ἰσραήλ] ὁ Ισραηλ 18, 19) 20, 30, 44) 54) ςό, 63, 64, γι, 75, γό, 82, 84, (πιατρ. 8ς.) γό, Ατη. τ. Ασπι. Ἐ4, -ἰ καὶ ἠλέησεν αὐτές ϑίαν. Οἴἶορ. ᾿ τού, 1219) 128, 134. Οὐοπιρί. ΑΙά4. ΑΙεχ. Ὑπεοάοχει, Ιος. οἶξ, βαϑι- ΧΙ. Καὶ ἀνέξησαν) καὶ ἐξῆλθον Ατῃ;. σ. Ἄγηι. Ἑά. ϑἴαν, σατε καὶ βοατε ξς. βαδιξατε και βοατε το. καὶ βοήσατε] καὶ Μοίᾳ. καὶ συνήχϑησαν ϑίαν. Οἴἶορ. Καὶ ἀνέξησ. αν---ἶν τῇ σχο- ποιήσατε (Δι, Νίς, α καὶ Ατηι. τ. Ατ. Ἑά. Θεὰς] - ὑμων ᾽ς. πιὰ] καὶ παρενεδαλον οἱ υἱοι Ισραηλ και ἀνεδησαν εν Γαλααδ, και εξ. ἐξελέξασθε} ἐκλεέξασϑαι γς. ἑαυτοῖς] εν αὐτοις Χ, ΧΙ, 62, τῶι. πλϑὸν οἱ υἱοι Ισραηλ, και παρενεδαλον εν Μασσηφα 84, 134. Καὶ ΑΙ4. ὑμῖν Απτη, 1. Ατπι. Εά, ταῖς χεφαλαῖς αὐτῶν (ἑαντοῖς) Θεοῖς. ἄνέξησαν οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν] α γό. ἀνέξησαν] παρενεδαλον τού. αὐτοὶ] , 237. σωσάτωσαν] σώσατε (ῇς) 81. ϑλίψεως] ϑλίψεων ανέξησαν-- αλαὰδ τὸς ἴῃ οοπι. [64.} τσαρενεξαλον καὶ ἀνεβόησαν (ῆς) Απῃ. 1. Ατσῃη. Εὰ, 
εν Γαλααδ και εν Μασνφα και εἰπὸν οἱ ἀρχοντες τα λαμ Γαλααδ 44. - ΧΥν, Καὶ εἶπαν--- Κύριον] καὶ λέγουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ ᾿Αμμὼν] Ισραηλ (νῖγσυϊα τγαηββχιιπὶ δΌ ]. χη. {υργαἴοτγίριο Αμμων) Ἀπῇῆ. τ. Απη. Εά. εἶπαν] εἰπὸν 547 ζ9, 7) 84, (τοῦ, ἴὰ ἔξεα.ὀ τοῦ. ᾿Αμὸν (ῆς ἴπ4) Αγην. 1. ᾿Αμμὸν ϑ8ίαν. Οἶτοσ. καὶ παρε- {εηρετ.) 134. οἱ υἱοὶ] 7 δὰ πρὸς Κύριον] τῷ Κυρίῳ Θεοτρ. νέξδαλον] καὶ εἰςήκεισαν 8αν. Οἰἶτορ. τπαρενέξαλον ἐν Γαλααϑ- καὶ Ἡμάρτομεν] ἡμαρτώωμεν τό, 75. ποίησον. σὺ] ποιησον σοι τό. συνήχϑησαν] ανεξησαν ἐν Γαλααδ' καὶ ἐξηλϑον τοό. ἐν Γαλααδ) λ σὺ 447) 39,64. ποίησον σὺ ἡμῖν] νῦν ποίησον ἡμῖν Θεορ. σὺ ἐν Γαλάδ Οεοζσ. καὶ συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ παρενέξα- ἡμῖ»]} ἡμῖν Κυριε συ ς4, ᾽ς, γ6, 84, τιοό, 124. σὺ μεϑ' ἡμῶν Αττη. τ. λον ἐν τῇ] καὶ εξηλϑον οἱ νἱοι Ἰσραηλ και τῦαρενεδαλον ἐν τη Γαλααδ Απῃ. Ἐά, ἡμ.»] Κυριε 44, ζο. κατὰ τᾶν] καΐα τανταὰα καὶ ἐξηλϑὸον οἱ νιοῖ Ἰσρχηλ καὶ παρενεξαλον εν τῃ ΧΙ. συνήχθησαν] τό, ς. τό, 57) 77, 200, 236, 43). (δῖ. Νῖς. κατὰ πᾶν---ὀφϑαλ- ἐξηλϑὸν τς, 18, 19,» 239, 30, ζ4) ξς, (8, ὅς, κ51, )ς, γ6, 82, (πιᾶτρ, μοῖς σμ] πᾶν, ὅσον ἀρερὸν δοκεῖ σοι ἐνώπιόν σε Αττη. τ. Απῃ. ἘΔ. 8ς.} τοβ, 121) 128. Οοιηρί. Αἰά, Αἰοχ. Ατγη. 1. πη. Εά, -Ἐ ὅτω σᾶν ὅσον ἄρεςόν ἕξιν ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν σε Οεοῖρ. τᾶν τὸ ϑίαν. Οἶἶτορ. οἱ υἱοὶ} α οι ὃς. ΡΓορυλϊ, καὶ δ5[αν. τ ρενέξα.- ἀγαϑὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σε} παΐϊα οσα ἂν ἀρεσχῇ ἐνώπιον σα Χ, ΧΙ], 44, λον 29] - οἱ υἱοὶ Ισραηλ και ἀνεξηταν γό, ἐν τῇ σχοπιᾷ)] ἐν λίασ. 44) 717 84, 134. Οσπηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. ἔς, πἰῇ οσα ἐὰν, 137) 18, 20). σηφα ς0, 7ς, τοῦ. εν Μασηφα γό, 82. σχοπιᾷ} Μασσηφὰ ἕ, 30, 645) τοϑ, 128, σαντα οσῶ εν αρεέσχει ἔἐνωπιον σξ το. ὥς, πίῆ 18, 30, ς4) 65, τοδ, 128. ΑἸά. ΑΙεχ. ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. Μασσηφω 19. 

ὁσῶ ἂν, 82, 121. πάντα ἃ ὧν ἀρέσκει ἐνώπιόν σε ξς. παΐϊα οσὰ ἂν Μασκαφϑ ςς. Μασσιφᾷ 58. ᾿Αμασσηφά Οὐοηνὶ. αξέσχει σοι 75. ταντα οσα ἀρεσχες ἐνωπιὸν σᾳ 76, (τιδτρ. ὃς.) τού. ΧΥΤΙΙ. Καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν Χ, τό, 18, 30, ς2,ς ζ, ς 7, 63, 5), “τὰν ὅσον ἀρεςὸν ἣν ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν σε 5ἴαν. Οἴἶζορ. ἧς, ἢπο 128, 1317) 144, 226, 237. χαι εἰπεν τό, ς8, ὃς, 209. (δῖ. Νιὶς. 9 ἣν, ϑἰαν. Μοίᾳ. ἐν ὀφϑαλμοῖς σ4} ενωπιον σα τό, ς2, 2), 1231. Θεοῦ. καὶ λέγουσιν Ατπγ. τ. Ατηγ. Εά. Καὶ εἶπον ὁ λαὸς] και 
ἰξιλὶ ἡμᾶς] - δὴ Χ, 29, 30, ς3, 548, 56, ὅ5, γι, ὃς, 121, 131, 144. εἰπᾶν ΧΙ, τ2ι. ΑἸά. ὁἜ λαὸς οἱ ἄρχοντες οἱ τῇ λαξ ἄρχοντες τς, 
ΑΙά. ἐξελε δὴ μας τό, 575» 77. 209, 236. (μῖ, Νίς. ργβηηει. Κυ- 19, 4, τοϑ. (οπιρὶ. οἱ ἄρχοντες τὰ λὰξ 18, ςᾳ, ὃς, γ6, 82, 84, 
ρβιὲ 19, 1το8. οι. Αἴεχ. ᾿ Ἔ Κύριε 44, τῳ ξ9. 73) γ6, 82, 84, τού, 128, 134. ΑἸεχ. Απῃ. 1. δῖαν. Οὔἴτορ. ἔς, ἤπε οἱ, Αγῃ. Ἑά. 
τού, 134. Ῥγαεπηῖτε. Κύριε μόνον Απῃ. 1. Αστῃ. Ἐά, ἐν τῇ ἡμέρᾳ οἱ λαὸς οἱ ἦσαν ἄρχοντες Οεογρ. ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτὰ} 
ταύτῃ] ἐν ταύτη τῇ ἡμέρᾳ ϑῖαν. 

ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτῷ Ατηι. 1. Ατηι. Εά, ἕκαςος ὁ πλησίον πρὸς 
ΧΥῚ. ἐξέκλιναν] μετέφησαν ΧΙ, 17) 18, 10, 29, 30, 44, ςς, ς6, τὸν πλησίον αὐτῷ 8]αν. Οἴἶτορ. ἕκαςος τῷ πλησίον αὐτῷ ϑίαν. Μοίᾳ. 

ς8, 63, 64) 71, τοϑ, 121, 128, 200. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. μετεςησαν αὐτῷ} αὐτῷ Οεοτρ. Τίς ὁ αἰνὴρ} κο ι8, 64, 77, 158. Οοπηρὶ. 
οι νιοι τας ξ4) 59» 75. »6, 8., 84) τού, 134. ἀπέῤῥιψαν Ασ. 1. ΑἸοχ. τις 5τος ἀνὴρ 44) 4.) 9, ᾽ξ, γ6, 82, τού, 134. τις “τὸς ὁ 
ἡϑὰ ἣν ̓  γε τὰς ἀλλοτρίας] τὼν ἀλλοτρίων 52. α τὰς Αὐγη. τ, ἀνὴρ 84. ἀνὴρ 8ϊιαν. Μο. Τίς ὁ ἀνὴρ ὅςις ὧν ἄρξεται] ἀνὴρ ὃς 

"ἘΔ. δίαν. ἐκ μέσα] ἐν μέσῳ 236. αὐτῶν] ἑαυτῶν Ατγηι. 1. ἄρξηται Ατπι. τ. Αγ. Εα. ὅρις ἄν] ος ἂν 16, γ). κἂν γι. Απῃ. Ἑά. δι4ν. ἰδάλευσαν]) ἐλάτρευσαν τς, 10, 20, 30, 44, 54, ὅςις ἂν ἄρξεται] ος ἄρξεται ΧΙ, τ8, 29, 64, τοβ, 121, 128. Οομρὶ. 
58) 04; 7} 73, 76, 82, 8., τού, 1οδ, 0 128, 134. (οπιρί. ΑΙά, ΑΙά. ΑἸεχ. Οεογρ. 8[αν. ος ἄρξηται τς. οςις αρξηται 20. ος αρξει 
Αἰεχ. ἐΛΤεσοΥ (ἢς) 18. Τῷ Κυρίῳ μόνῳ] τῳ Θεῳ μόνῳ 44. 44, 54» 595 73. 76, 84, τού, 13... οκις ἐναρζηται ς8, ὃς ἀρζὴ 82. 
Ἀ τῷ 55: μόνῳ] Δ ,9 5.» 75 82, τοβ. Οοπιρὶ. Αἰεκ. καὶ ὅςις ἂν ἄρξηται (δῖ. Νις. ἄρξεται] ἄρξηται Ι1, ς3, ςό, ςγ, 63, 
γίκαραι καὶ μὴ γλνκβν ῳ ᾿ τῷ λαῷ καὶ ὠλιγοψύχησε Ατη;. χ, 77» 8:, 131, 144. τρατάξασϑαι] τοολέμησαι ΧΙ, ες, 18, το, 

ΑἸεχ. καὶ ὡλι ψυχησιν κοπτῳ (41. ἐν πὸ: ) Ϊ ἰθμὸ ΗΝ ἐν δον μὰν τῶ ἼΕ. τ. τολίμησαι 44, ς΄. γ6, 8ε, 84, 

γ0 Τῷ Χοπὼ) ο ἴσραηλ Χ, χαὶι ιού, 134. α. ς3. ὥσρος νιδς]} εν τοις νιοις ΧΙ, τς, 18, το, 29, 30, 



ΚΡΙΤΑ΄Ι. 
κεῦύ. ΧΙ. 

ῖν 

Ζ2- 

ΚΑΙ Ἱεφϑάε ὁ ὁ Γαλααδίτης ἐ ἐπηρμένος δυνάμει, καὶ αὐτὸς υἱὸς γυναικὸς πόρνης, ἣ ἐγξυνησε τῷ 
Γαλαὰὸ τὸν Ἰεφϑάε.. Καὶ ἔτεχεν ἡ γυνὴ Γαλαὰδ αὐτῷ υἱάς" χαὶ ἡδρύνϑησαν οἱ υἱοὶ τῆς γυναι- 
χὸς, χαὶ ἐξέξαλον τὸν ᾿Ιεφϑάε, χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ χληρογομήσεις ἐν τῷ οἴχῳ τῇ πατρὸς ἡμῶγ, ᾿ 
Ψ ΕΝ Ἃ ε ᾿,᾿΄᾿ » 

ὁτι υἱος γυναιχος εταιρᾶς συ. Καὶ ἔφυγεν ᾿Ιεφϑάε ἀπὸ πτροσώπε τῶν ἀδελφῶν αὐτᾶ, χαὶ ᾧχη-᾿ 
σεν ἐν γῇ Τώδ' χαὶ συνεςράφησαν πρὸς Ἰεφθάε ἄνδρες χενοὶ, χαὶ ἐξῆλθον μετ᾽ αὐτῶ, Καὶ 
ἐγένετο ἡνίκα παρετάξαντο οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν μετὰ ᾿Ισραὴλ, Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ πτρεσξύτεροι Τια.. 
λαὰδ λαθεῖν τὸν Ἴεφϑάε ἀπὸ τῆς γῆς Τὼδ, Καὶ εἶπαν τῷ ᾿Ιεφϑάε, Δεῦρο χαὶ ἔση ἡμῖν εἰς ἀρ- 

ςς, 6. 71, (τηαῦρ. 8:.) τοϑ, 121, 128. (οὶ. ΑἹά. ΑἸεχ. τρὸς 

τας νιες τό, 44) 545) 58, 59). 75. 76) 77) 82γ 84.) ὃς, τού, 131) 134} 
144) 216, 337. Οαῖ, Νῖς. Απῇ. 1. Αππῃ. ΕἘὰ, τῦρος τὸν λαὸν τοὺς 

νιᾶς ςζ3. σὺν υἱοῖς δίαν. ᾿Αμμὼν) Ισραηλ Ἄμμων )ς. ᾿Αμὼν 

Ὁοτρ. ᾿ χκαὶ ὶ ἔργα] καὶ ἐς αἵ (ἢς) 237. α χαὶ Αγ. 1. ἄστη, Εά. 
ὅτος ἔςαι ϑῖαν. εἰς ἄρχοντα] κεφαλὴ Αγηχ. :. Αστῃ. Ἐά. ἄρχων 

ΟΘεοτρ. διαν. Μοίᾳ. ἀνὴρ δῖαν. Οἴτορ. 

148, 134. Οομρ!. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. 
χατοιχντῶν ςς. κ κασι 63. 

Γαλααδ υἱι.} κα τς. 
«τῷ Γαλαάδ Αττ. τ. Αση. Ἐά. 

ᾶσι κατοίκοις Αττὴῃ. 1. Αζγη. Εά, 

ἐν Γαλάδ Οεοτν. 

1. Καὶ Ἰεφθάε) Ιεφϑαε ϑὲ 44- Καὶ Ἰεπραϑὲλ ΑΥη. 1. Καὶ 
επϑάε Ατπι. Εά. Θεοῦ. Καὶ ἐγένετο ἜΘα δ8[4ν. Οἶτορ. Καὶ 
ἐγίνετο εφϑάη 51αν. Μοίᾷ. [εφϑας] ἐν Νεφϑαλειμ το. ὃ 
Γαλααδίτης] ο Γαλααδειτῆης 11. ἦν Γαλααβιτης 10. ὁ Γαλαϑίτης 
Ὅεοτν. ἐπηρμένος] ἦν ἐπιρμενος ς8. 
Απῃ. Ἐά. ἥν ἐπηρμένος ΟΘεοτα. ἀνὴρ πολεμιςὴς, καὶ ἰσχυρὸς δίαν. 
Οἴἶιος. ἰσχυρὸς δίαν. Μοίᾳ. ἐπῃρμένος--υἷδς] ἡ ἣν δυναῖος ἐν ισχνὶ, 
και ετὸς ἣν υἱος ΧΙ. ἐπηρμένος δυνάμει} ἦν δυνώτος εν ἰισχυΐϊ Χ, 1, 
18, 29, ὅ4, (πιᾶγᾳ. 8ς.} τοϑ, 12}ν 128. ΟΟμΡ]. ΑἸά. ἄς, συμ ἦν ἴῃ 
οἰλγαῖς. πΐποτε, ΑἸεχ. δυνατος ἐν ἰσχχυεε 19. ἥν δυνατος υἱος ἐν 
ἐσχνι 30. ἀνὴρ δυνατος ἰσχυΐϊ 44) 545 505, 76, 82, 84. τού, 134. 
Ὥς, πἰἢ ἰσχύει, )ς. ἦν δυνατος ισχυι ξς. δυνατος ἐν ισχνι 71: 
δυνάμει!) σὺν δυναμει τό. καὶ αὐτὸς] καὶ ἀντος ἦν Χ. ΑἸεχ. Οεοτρ. 
ϑῖαν. Μοίᾳ. αὐτὸς δὲ ἦν δῖαν. Οἷἶτορ.. αὐτὸς] ἑτος 20, 30, ς ς, 
ξό, 63, γι. Αἰά, «τὸς ἣν 12ι. , υἱὸς γυναικὰς} α γυναικὸς ςξ. 
ἢ ἐγέννησε] καὶ ἐτεχε Χ, ΧΙ, τον 18) 10». 53» 54) ξ 5, 64, 71, 7ς, 76, 
82, 84» (πιᾶγρ. 8...) 1οϑ, 121» 128, 134. Οομρὶ. ΑΙά.. ΑΙ. ἣ 
ἐγδνησετ-- Ἴεφϑαε]} καὶ οὐππὶ ἱπίειτηθά. 44, τού. ἐγέννησε] ἐτέχε 20, 
20. τῷ Γαλαῶδ] τον Γαλααὸ τό, ς2, ς7, 7). Γαλαὰδ) Γαλαδ 
ς. τὸν Ἰεφθάε] α 75. τὸν Ἰεπραϑαε Αγ). 1. τὸν Ἰεπϑάε 
Ατην. Ἑά. Θεοῖς. τὸν Ἔϑα ϑίαν. Οὗτος. τὸν Ἰεφϑη δῖαν. Μοίᾳ. 

11. Καὶ ἕτεκεν--ουἱὰς] καὶ ετεκε τω Γαλααδ ἡ γυνὴ αὐτὰ υἱοὺς 44, 
ς9, γ6, 82, 84. τού, 134. 

υἱὸς (4. ἔτεκεν) ἐγε 
Γαλαὰδ Οεοτγρ. ; 

ν7ς-. Γαλαὰδὶ αὶ γς. τὰ 
αὐτῷ υἱὸς} Ττ. Οεοτρ. δἰαν. ῳᾧ γαυτε ἢς. αὖτ 

υἱὲς] δύο νυἱὰς ΑἸεχ. ηρύ,ϑησαν] ηνδρυνϑησαν τό, ς2, 57, 75» 1319. 
300. Οοτηρὶ. (αι. Νὶς. δῖαν. Μοίᾳ. 

ὅτε ἡνδρύνϑησαν δίανυ. Οἶἶτορ. 
καὶ ἐξίδαλον] α καὶ ϑϊαν. Οἶτορ. Ἰεφθάε] Ἰεπϑάε. Ασαι. .:.. 
(Απη, Ἐά. Οοοτς. ὃς ἰμῆπ.) Ἔα ϑ8ιαν. Οἴτορ. ᾿φϑαη (ῆς ἐπ) 

εϑίαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπαν] και εμπον 18, 44, ξ4ν ςξν 64, 64, γςγ. το, 
128, 134, 236) 237. Ὁοπιρὶ. Αἴεχ. καὶ λέγει Αγπ. 1. καὶ λέγασιν. 
Απη. Ἑὰ. τε πατρὸς ἡμῶν] τὰ πατρὺς ὑμῶν ΑΙά. , τῷ ΔΙπι. 1. 

Ἄπη. Εα. νἱὸς γυναικὸς} Τι. Χ, ΧΙ. ανιος ς4. 8[αν. Οἴἶΐζορ. 

υἱὸς γυναικὸς ἑταίρας σύ] γυνοιχος ἐτοιρᾶὰς νιος σὺ ξς. Ὑνναίκος 

ετάιρας νιος εἰ συ 50, 82, 121. Ὑυναικος τέρας εἰ συ "ς. γυναικὸς 
ἑταίρας εἴ σὺ νἱός ΑἸά. Μέἰΐπες πιμϊιατὶς δογαίοαγμε ἐμ Αὐφ. ἑταίρας} 

ετερας τό, 18, 20, 54» ςὅ, τού, 108; ε310, 134. ΑΙεχ. πόρνης Ατῃ, 1, 
Ἀττι. Εα. Οεοτς. δίανσ. σύ] εἶ σύ ΧΙ, τς, 18, 44» 54. 64, γό, 84, 
τού, 128, 134. Αἰεχ. Απὴν 1. Αγηι. Εά, Θεοῦ. δ[αν, σὺ εἶ 1οϑ. 

Οοπιρί. 

11. ἔφυγεν] απεδρα 19, (4, 71») 78 76, 82, 121. δῖαν. Οἴτοβ, 
ἴφνγεν Ἰεφϑάε ἐπὸ] ἀπεδρα Ιεφϑαε ἐκ ΧΙ, τς) 18, 29, 445 ς ̓ς» 64, 84. 
τού, τοϑ, τ48, 134. Οοπιρὶ. ΔΙά. Αἰεκ. Ἰεφϑαε) Ἰεπϑαὲλ Απῃ. τ᾿ 
᾿εϑάϊ δῖαν. Οὗτορ. τῶν ἀδελφῶν αὐτῷξ}] α τῶν 11], τό, ςγ, 63, 779 
ὃς, 131, 144) 436, 237. τῶν ἀδελφῶν αὐτῷ Ατπὶ. 1. Αππ, Εὰ, 
Θεοῖς. 8ϊ8ν. καὶ ᾧὥκησεν--αὐτῷ πε οοηλ.] αὶ οὐπὶ ἰηζεγπηθα, 4.4. 
ὥκησεν} κατῳκῆσεν ΧΙ, 1ς,) τό, 18, 19. 29, 30, ς 4γ ςύ, ς7, 63, 64, 

"6, γ7. 82, 84. ὃς, τού, 1τοϑ, 128, 134) 209, 236, 237. ΟΟμΡ]. ΑἹά, 
ΑΙεχ. δι. Νίρ. καϊωκησαν ς8. χατωκισεν 7 ς- 

γος. 11. 

πνδρωϑησαν ς0. ΧΙ ΤΟ Αὐυξ.- 

ἄρχοντα] κιφαλην ΧΙ,. 

15, 18, 19) 29, 30) 44) 545 55» (4) 71, 78) γ6, 82, 84. τού, 1τοϑ, 141,. 
σᾶσι τοῖς χάτοικξσι] τσάντων των. 

ἐν Γαλααδ ιρ, ς4» ξ9, 78ν 82. ΟΟμΡΙ. ϑϊδνυ.. 

Φ γ.Ν 3 Α 

Ἢν ανὴρ ἰσχυρὸς Αττη. τ᾿. 

΄, Ὁ" Ἁ .“ᾧ 

καί γε ἔτεκε τῷ Γαλαὰδ καὶ ἡ γυνὴ αὐτῷ. 

τῆς γυναικὸς} -Ὁ αὐτῷ Οεογαι. 

ἐν γῇ ΤΩ] ἐν 

ΥἿ ἐν Τώβ Ἀπτη. Ἑά. καὶ συνεςράφησαν---μετ' αὐτὰ] καὶ συνελὲ- ' 

γοντο προς τὸν Ιεφϑαε ανδρες λιτοι καὶ συνεξεπορένοντο μετ᾽ αὐτου ΧΙ], 
18, 19) 29, 30, τοϑ, 121. (ΟΠΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. ἢς, ἥπε τοὺ, τς. ἔς, 
ΠΙΩ͂ λοιποὶ ΡΙῸ λιτοῖγ 84. εἰ εοἰϊιρεδαπίμν αἡ ερά!ε οἱγὶ ἰαίγοκρι, εἰ 

οἀσηιδωϊαδαπέ ἐμ ἱρ. Αὐξ. συνερράφησαν) συνέλεγον ἐό, 63. 
συνελέγοντο 545 ς8) ς8, 64, 715) 75, 76, 82. (πιατρ. 8ὃς.) τού, 1:28, 
114. ΑἸτῃ. 1. Αση.. Ἑὰ. Οεογρ. (αν. Ἰεφθάε 23] τὸν [εφϑαε- 
ς4) ὅ4, 755» τού, 128, 134. Ἴεπϑαε (ἄς ἰη2) Ατπι. :. ἬἜἜϑα ϑίαν, 
Οἴἶτορ. κενοὶ] λῖοῖ (Ώς) ς4. λιτοι ςς, 64, 71, )ς» 76, τού, τ58, 
124. ΟΡ]. λητοι ς8. λειτοι 82. μυναρίϊεες (ἰϊοί.6) ϑγτ. Βατο 

Ἡεῦγ, ἐξηλϑον] συνεξεπορευονῖο ς4. 88, ὅ45. 71) 76, τού, 128, 134: 
: συν" δηνονεν, ξς», 7Κν 82. 

ΙΝ. Καὶ ἐγένετο] και ἐγένετο μεϑ' ἡμερᾶς, καὶ ἐπολεμηδαν υἱ νιοὶ 

Αμμὼν μέα Ἰσραηλ' καὶ ἐγενηθη Χ, τς, 30, (4, 63, 64, γ1, γό, 82. 
Οοπρί. Α]ά. ΑἸΙεχ. καὶ μεϑ' ἡμέρας ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Αμμων 44. 
καὶ εγενηϑὴ 58. Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας: καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ 
᾿Αμὸν μετὰ τῶν ἸΙσραηλιτῶν. Καὶ ἐ ἐγίνετο Αγπὶ. 1. ὥς, ἡ ̓ Αμμὼν 

ῬΙῸ ̓ Αμὸν, Απη. Ἐά. Καὶ ἐ ἐγίνετο μετὰ ἡμέρας ταύτας, καὶ ἐπολέμη: 
σαν οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν τρὸς Ἰσραήλ. Καὶ ϑῖαν. Μοίΐᾳ. ἐγένετο ἡνίκα 

τοαρετάξαντο] ἐγένοντο με ἡμέρας καὶ επολεμισαν 75. ἐγενηϑὴ 
ἡγικα ἐτολήδησαν 77, 436. ἡνίκα] μετὰ ἡμέρας ταύτας ϑῖαν.. 

Οὗτος. ἡνίκα τραρετάξαντο] μεϑ᾽ ἡμέρας καὶ ἐπολεμῆσαν 18, 10. 
29, ςξ, (6, 84 (πιαγε. 8...) τοϑ, 121, 148, 134. ηνικὰ ἐπολεμησαν 
30, ς7, 63. ἡνίκα παρεταξαντο--᾿ Ἰσραὴλ] μεϑ᾽ ἡμέρας ἐπολεμῆν 

σον οἱ Αμμων μετὰ Ἰσραηλ, καὶ ἐγενηϑὴ ἡνίκα ἐπολεμῆσαν οἱ υἱο! Αμ- 
μὼν μετα Ἰσραὴλ ΧΙ. μεϑ᾽ ἡμέρας ς9. μεϑ᾽ ἡμέρας, καὶ εἐχολεμη" 
σαν οι νιοι Αμμων μέϊα Ἰσραηλ' καὶ ἐγενηϑὴ ἡνίκα ἐπολέμουν οἱ νιοῖ. 
Αμμὼν μετα Ἰσραὴλ τοό. σαρετάξαντο] ἐπολεμῆσαν Χ, 715) 237. 
Οουρί. ΑἸά4. ΑΙεχ. Απῷ. στ ἄστη. Ἐὰ. ὥοοτρ. δῖαν. εἐπολεμὲδν τς, 
4, ς8, 64, γ6, 82. ἐπαρεταξαντο 121. οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν} α ς8. 
αι 63. Οοπιρὶ. οἱ υἱοὶ ᾿Αμὸν Ατπι. 1. Οεογρ. μετιὶὼ Ἰσραὴλ] 
“Ἔ και ἐγενηθὴ ἡνίκα ἐπολεμῆσαν οἱ νιοι Αμμων μετὰ Ισραηλ 29. ς2, 
δ, 121, 1317) 144. -Ἐ εδάεπ), πἰᾶ εἐχολεμᾶν, 84) 128, 124.:- -Ἐ και 

ἘὙενη  ἡγικᾶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ μετὰ μμὼν 56. κατα 
Ισραηλ 200. μετὰ τῶν υἱῶν Ισραήλ Ατηιν τ. Απη. Εά. τὸν Ἰσραὴλ 
Οεοῦρ. τὡρὸς Ἰσραὴλ ϑίαν. 
ει Καὶ ἐπορεύϑησαν) κα και ς8. Απη. τ᾿ ΠΑΝ Ἑὰ. δίαν. Οἴτος. 
καὶ ἐγινήϑη ἡνίκα ἐπολείμαν, ἐπορευϑησαν 7γζι οἱ τρεσθ.} αὶ οἱ 
Ατγαι. τσ. Αγῃ. ΕἘά, Γαλαὰδ] Ισραηλ 111. Γαλὰδ (ἂς ρετρεῖιο) 
ΟΘε οι. Γαλαδδ--ἰΑμμῶών ἔπε οοπι. ἴε4ᾳ.] Γαλααδ καὶ εἶπον ὥρος 

1εφϑαε δευρω καὶ ἐσὴ ἡμῖν εἰς ἡγεμένον καὶ πολεμήσωμεν τοῖς νιοις 
Αμμων. 19. αλαδεῖν] παραλαδέιν Χ, ΧΙ, τς» 18, 29, 30) 44) 54, 
ξφγ ὅ4) γ19) 73. 76, 82, 84) τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρί. Αἰά, 

Αἴεχ. χὸν Ἰεφθάε! τω ἴΙεφϑαε ξςο. Ἰεφϑας] Πεφϑαεθ 18. 
Ἔϑα ϑίαν. Οὗτος. ἀπὸ τῆς γῆς} εν γῆ ΧΙ, 1ς, 18, 29, ςς» 64, 
γί, 121) 128. Οοιηρί. ΑΙ4, ΑΙεχ. ἐν τῇ γῆ 30, 1τοϑ. εχ γῆς ξ4, 

589 ζ9. ἐν γῆς (ἤς) )ς. εκ τῆς 76, 82, 84. τού, 134. α τῆς ΑτἴΠῚ. Γι 

Αττι. Ἐά, ἀπὸ τῆς γῆς ΤΩΘ] ἐκ τὴς Βωτ 44. απὸ τῆς γῆς ἀπὸ 
Τὼδ Θεοῖς. 

ΨΙ. Καὶ εἶχαν) καὶ εἶπον τό, 44.) 54.) 7» 75» 77. 82, 85) τού, 

1οϑ, 1319. 134») 1449 236, 237. Οοτηρὶ. Οατ. Νίς. καὶ εῖεν 18. καὶ 
λέγεσι (ἔς ἰη64) Ατπι. 1. Ατπῦ. Ἐὰ, τῷ ̓ πιφϑαε] τρος ἴεφϑας Χ, 
1ξ9) 18γ 54γ.5 5. 64) 71) 75 γ6, 8, τούς 12:1, 128, 134. Οὐρὶ. ΑΙά, 

ΑΙεχ. προς αὐον 44.. πρὸς τὸν Ἔϑα ϑἰαν. Οἰἶγοσ. «ρὸς τὸν ᾿εφ. 
ϑαε ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. Δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἀρχηγὸν} δευρο 5 
ἡμῶν αρχηγος 16. δέευρο καὶ ἐσὴ ἡμῶν ἀρχῆγος 77. δεῦρο ἵνα ἡμῖν 
ἧς ἀρχηγὸς 5ϊαν. Οἴἶτοχ. δεῦρο καὶ ἴσϑι ἡμῖν ἀρχηγὸς δῖαν, Μοί,. 
ἡμῖν} υμιῖιν ζ9. ἡμῶν 131) 400, 236, 237. εἰς ὠρχηγὸν] ἀϑχηγος 
57» 131) 609, 236. (23). υἱ νἱἀείιγ.) Οατ, Νὶς. Αγπὶ. 1. (ξοζξ. 
εἰς ἀἐρχηγὸν--υἱὸς] εἰς πγόμενον καὶ πολεμησομεν τοῖς υἱοῖς (πιαγρ, ὃς.) 
Οομρρὶ. ἀρχηγὸν--- Αμμών] ἡγέμενον καὶ πολεμήσωμεν ἐν τοιξ 
υιοις Αμμων Χ, ΧΙ, τς, 29, 44) 54) 75ν 82) 106, 121) 128, 134. ἧς, 

υἷα πολεμήσομεν; 18, 30, ςς) 64) γ6, 84. ΑἸά, Αἰαχ. ἔς, ἔπε ἐν, τοϑ, 
28 



" υἱὲς 8ῖλν. 
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χἡγὸν, χαὶ “πἀραταξόμεϑα πρὸς υἱὸς ᾿Αμμῶν. Καὶ εἶχεν Ἰεφθάε τοῖς πσρεσξυτέροις Γαλαὼδ' 5. 
' ᾿ “-“ .Ψῃ} . 2 ““ ο φῳΦΦ 7 ἜΡΟΝ . 2 - ; 

Οὐχὶ ὑμεῖς ἐμισήσατέ με, καὶ ἐξεξώλετέ μέ ἐκ τῇ οἴκθ τῇ “πατρός μου, καὶ ἐξαπεςεΐλατέ με 
ρὸ ᾽ὔ ͵ Ν, Ἢ. ε ΄ ΝᾺ 

ἀφ᾽ ὑμῶν; καὶ διατί ἤλθατε πρὸς μὲ νῦν ἡνίχα χρήζετε;, Καὶ εἶπαν οἱ πτρεσθύτεροι Τ᾿αλαὰδ' 8. 
πρὸς Ἰεφϑάε, Διὰ τᾶτο γὺν ἐπεςρέψαμεν αρὸς σὲ, καὶ πορεύσῃ μεϑ᾽ ἡμῶν, καὶ μήν χρμυ, 
«ρὸς υἱὸς ̓ Αμμῶν, καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα πᾶσι ταῖς ἀατοικᾶσι Ῥαλαάδ, Καὶ εἶπεν μεῷ άε 9. 
πρὸς τὸς πρεσξυτέρες Γαλαδδι Ἐὶ ἐπιςρέφετέ βε ὑμεῖς παρατάξασθαι ἀν ψἱοῖς, ἘΡΡΝ χαὶ 

χαῤαδῷ αὐτὰς Κύριος ἐγώπιον ἐμξ, χαὶ ἐγὼ ὑμῖν ἐσομᾶι εἰς ἄρχοντα. ἐπι τ ταν οἱ πρθϑε τεροι 10. 

Γαλαὰδ πρὸς Ἱεφϑάε, Κύριος ἔξω ἀχόων ἀναμέσον ἡμῶν, εἰ μὴ κατὰ τὸ ῥημά σοὺ ὅτω ποιήσο.- 

μεν. Καὶ ἐπορεύϑη Ἱεφϑάε μετὰ τῶν χρεσθδυτέρων Γαλαὰδ, καὶ ἔνηχαν αὐτὸν ̓  λαὸρ ἐπ αὖ- 1. 

τὰς εἰς χεφαλὴν χαὶ εἰς ἀρχηγόν" χαὶ ἐλάλησεν ᾿Ιεφϑάςε πάντας τὰς λόγους αὐτᾷ ἐνώπιον Κυρίϑ 

παραταξόμεϑα} ταραταξωμεϑα τό, 131, 144. τοολεμησὼμὲεν {0.. 
τοὐλεμήσορεν Αττα. 1. Απτα. Ἐά, Θεορ. πρὸς υἱὲς] τρὸς τοὺς 
υμδς΄ τό, ς8, 63. (αι, Νίς. Απη. 1. ἄπο. ἘΔ, τὲς υἱὲς Θεοῖς. ἐφ᾽ 

υἱὸς ᾿Αμμών] τες υἱες Αμμων καὶ ἐδ ἡμῖν εἰς ἀρχγόντα 
τᾶσι τοῖς οἰκδσι Γαλααὃ ς6.Ὀ. ᾿Αμμών] ᾿Αμὸν (ῆς ἴῃ) Ατηι. 1. 
᾿Αμὼν Οεοτς. τς ἡ ᾿ ὌὌᾳ0ΕΗ 

ΨΙΙ. Καὶ εἶπεν Ἰεφθάε} έρλιε ὑοῥομαδ Αὐς. Καὶ ἐἶπεν Ἐϑαΐ 
δῖαν. Οὗτος. τοῖς τυρεσθυτέροις Γαλαὰδ] κα 44. κα τοῖς Αγ, Ἐά, 

Οὐχὶ ὑμεῖς} εχ ὑμεῖς 18; 44) ὁ4, 7ς, 82, 84, τού, τοῦ, 128, 134. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. ἐμισήσατέ] μεμισήκατε τό, 44, ς7, γῦ,77, 84; 
8ς, τού, 1345) 200, 236, 437. Οἵ. ΝΙς. ἐξεδαλετέ με] α με ς8. 
Απο. ἘΔά. τῷ πατρός με--ἀφ᾽ ὑμῶν] τε πατροὶ μὲ αφ᾽ υμῶν 8. 
ἀφ᾽ ὑμῶν] ὠφ᾽ ἑαυτῶν 8᾽:.ν. καὶ διατί] σεαξᾶξ. καὶ στι ΧΙ, καὶ 

Χ΄ τι οτιμ9, 29, 30; 44, 58) 58, 71). 7.) γό, 84, 84) τοῦ, τοϑ; ται, τα8, 
134. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. τι οτι πιᾶγρ. 8ς. καὶ νῦν διάτί Ατῆν. τ. 
Ασιη. Εά. Οθοτς. καὶ διατί ἤλϑατε] τι στιὶ ἡλϑετετ ξ), δ4, 64 
χαὶ τί ἤλϑέτε τῇ. εἰ φαϊά ε( φμοά υοηὶ βῖ;, ΑῸρ. 
Χ, τό, 19) 29, 445 56, 71; 7ς, γό, 275) τού, τοϑ, 148, 131) 124) 
144) 300, 236. (πρὶ: ΑΙ, σαι, Νίς, πλϑατε, συπὶ ε ἤιμτα α, 
84. πρὸς μὲ] κα γ6. γ»Ὦ»] α Χ, ς7, 7ξ. Ἄπη. 1. Αγηι, Ἐὰ. 
Θεοῦ. νὺνι29. νῦν ἡνίκα χρήξετε] κι νῦν ηρικα ἐκϑλιβετε το. 
ἡνίκα εϑλιδετο 44. ἡνίκα ἰϑλίδητε ΑἸεΧ. φμάπο ἐγίδμίαιὶ οβὲς ἢ 
Αὐρ. σχχῤήξετε] εϑλιξητε Ἀ, ΧΙ, ἐφ; 18; 59, 30, ζ4, ςς, ς8) 64, 

. 71, 76, 82, {πιαγρ, 8ς.} τοῦ, τσϑ, 151, 128, 134.. Οὐπφὶ. ΑΙΔ. 
Ἀπῃ. 1. Ἀπῃ, Β4. -Ἑ με τό, ςΖ; 53, 77, 8) 131, 1449. 236. ἀἶγο 
εϑλήξετε [Π0) )ς. ϑλιξητε 81. , 

ΜΠ]. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 414, ζὰ, ζ0. 75) γὅ, 84, 19η. ᾽Απεκο 
βίϑησαν καὶ εἶταν (ᾷς ἴῃ ςοίη. το.) Θεοῦ. Γαλαδὸ πρὸς Ἰεφθάε] 
ὥρος αὐτὸν 4- τὡρὸς Ἰεφ94ε] τῷ ̓ ἐπϑάε Απη. 1. Ἀττι. Ἐἀά, 
Οεοτρ. πρὸς ΓΕΘ 8ϊαν. Οἶτορ. Διὶ τῶτο γὺν ἐπκιγρίψαμιε} ἐχ 
ατῶς γὺν ἡλϑομεν Χ, ΧΙ, τς, 18, 40) 30; ς (9 64, γό, 85, 84, (τπᾶγρ. 
8ς.) τού, τῶι, 128, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. δ, ἕτως, φῦν συνβισηλθόμεν 19. δχ ὅτὼ ὑὺυν πλϑόμεν 44. εχ δτῶς. συνήλθομεν 44, ςζ8. ὀνχ 
ὅτως χαὶ γὺν Ἡλϑθόμεν γι. ὥχ, ὅτὼξ; συνηλϑωμεν 75. δὰ «τὼς νοῦ 
δυνηλϑομεν τοϑ. (σή. Διὰ τῶτο γὺν ἐπεςρέψαμεν πξὸς σὲ] ποῖ 
,})ε πιοάο σεπίγατις σα 1 Αὐρ. ἐχ ὅτως" ἀλλ᾽ ἤλθομεν “πρὸς σὲ Απη. 1. 
ἂχ ὅτως ἐςίν" ἀλλ᾽ ἤλθομεν πρὸς σὲ Αττη. ἘΔ, καὶ διὰ τῶτο νῦν ἐλϑόγ- 
τες ἐσμὲν Οεοῖρ. διὰ τῶτο γὺν ἤλθομεν πρὸς σὲ αν. καὶ χορεύ-. «Ὁ} ἵνα πορεύσῃ Οεογρ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. -οπορεύσῃ---᾿Αμμὼν] συμπο. 
βενση ἡμῖν, και συμπολεμησωμεν ἐν τοῖς υἱοῖς Αμμων ΧΙ. ἄς, εἰ πτολεμησώμεν, 20, 44) ξ4. συμπορευϑὴ καὶ πολεμήσωμεν τοῖς υἱοῖς 
Ἀμμὼν ς8. συμηπολεμησορμιεν ἐν τοις υιοις Αμμων τηᾶγρ. ὃς. το: 
ῥεύσῃ μεϑ᾽ ἡμῶν] συμπορευσῇ ἥμιν Χ, τς; 18, 19, 30, ς 4», 63, όᾳ, γι, 76, 85, 84) τού, τοϑ, 121, 148, 134. ΟὐτηρΙ. ΑἸεχ, συνπορευσέι ἥμιν 
75. συμπορεύση ὑμῖν ΑἸά, πσαρατάξη] πολεμήσομεν 118. Ατγῃγ. 1. ἄτπι, Ἐά. πολεμήσῃ Οφός. πάρατάξῃ πρὸς υἱὸς πολεμησόμεν ἐν τοῖς υἱοῖς Χ, το, 30, ςς, 71, 76, 84) 169. Οοιηρί. ΑΙή, ΑἸεχ. ᾷς, 
ΠΗ πολεμήσωμεν, )ς, 82, 106, 121) 134. πολεμήσομεν τοις νιοις ὃς 
ὅ4. τολεμησομιέν τὰς νιδς 18. τρὸς υἱὲς} ἄρος τας νιὰς τό, κό, 
᾿ 63,.77, ὃς, 131, 144). 209, 236, 33). Ολῖ, Νὶς. Ατίῃ. ἡ. Αμη. 

. τὰς υἱὲς Οεος. ἐφ᾽ υἱὰς δαν, ἡμῖν} α ςς, ς8. εἷς ἄρ- 
Χυντα] ἄρχων Θεοτρ. ϑδν. ἄρχοντα] κεφαλην Χ, ΧΙ, τς, τϑὶ 
19, 29, 30, 447, 54γ ς,) 18, 63, 63, 71, 785 76, 82, 84, (πιὰγρ, 8ς.) ἰού, :οϑ, 121) 128, 134. ΘΟ ορὶ. ΑἸὰ, ΑἸοχ. ΑΡπῃ. "Σ. Ἀπ. Ἐώ; 
σαρκὶ Αυς. τᾶσι---[αλαάδ] αὶ ουτὴ ἰηϊζοχπηοά, 44. κατοικῶσι] οικσι 11, 29, τό, ς8, 63. (πηάγρ, 8ς.) κατοίκοις ΑΥπι. τ. Απῆ. Ἑὰ, Ταλααδ]) ἐν Γαλαάδ εοτς. 8ίαν. 

ΙΧ. Καὶ εἶτεν--Ταλαὰδὴ λα δυπὶ ἱπιετπηεά, 426, Ἰφϑαε] 
Ἀϑαὶ ϑιλν, Οἴτος. Ιεφϑάς πρὸς τὰς πρεσφυτίρες Γαλαρδ] αὐῇοις 

ἤλθατε] ἡλϑετε. 

ΟΟΙΡ]. ΑἸεχ. 

44. πρὸς τὰς πρεσξυτέρες Γαλαδδὴ τῖρος αὐτὰς γι. τοῖς πρέσβυ. 
τέροις Γαλαὰδ Αττὰ. 1. Αγ. ΒάΔ. Θεοῦρ. [Γαλαρϑδ) ζαάδ γζ. 
εἰ ἐπτιςρίφετέ] Κ α΄ τό, 63. Ῥυκτνοῖϊι. καὶ ς7, 2370. ἔἐπιῤρίφενε 
ἐπιφριφήτε 84. (ἢς ςοἵτ. 134.)  ἐπιςρίφετέ με} ἐπισβεφεντε μον 13. 
ἐπιςρέφετέ μὲ ὑμεῖ,} α ((οἡθίτιν ἴῃ ππαγρ. καὶ ἐπιτρεξιται με) ξ. 
μέ ὑμεῖς] υμεὶς ἐμε τς, 18, 64, 128. ἡ με ςό, 71. κα ὑμεῖς Ανῆ. σ, 
Ασαι. Ἐὰ, δος, 8ν. ταρατάξασϑαι] πτολέμησαι ΧΕ, τς, τϑ, 
10) 29, 30, 44) 545, 5) 64) 71, 7.5 γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 148, 
134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Αττῃ. σ. Απῃ. Ἐάὰ, Θεοῖς. παραταξασθε 
16. ἐν υἱοῖς} εν τοῖς νιοις ΧΙ, ες, 18, 29, 44) ξ4, 64. γζ, 82, 84, 
τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. τορὸς τὲς υἱὸς Ατωγν τ. Αγῆιν 
Ἑάὰ. τὲς υἱὲς Οεοΐν. ἐφ᾽ υἱὲς δῖαν. παραδῷ) βαρεδωχε τό, ξζ2, 

57) 77. (85, πιᾶγρ. τε Ἐα.) 236, 43). Ολε. Νῇς. ρέσεπικῖ, δι ΡΙΆ 
Ἰΐη. ζ9ς. ταραδιδωχε 131, 144. αὐτὰς Κύριος] Ττ. 1, τς, τό, 18, 
53» 549 57» 64; 75, 77» 88, τοϑ, 128, 131, 144, 409, 236, 437. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. (δε, Νίς. αὐτὸν Κύριος Ατπι. χ. Απη. Εά. ἐγώ- 
πίον ἐμ) ἐνωπιον μα ΧΙ, τό, 30, 44, 53, 4, ζο, 71) 78» 76, 77, 84. 
84) ὃς) τού, 131) 134) 144) 300, 216, 237. (δῖ. ΝΙς. ενωπιον ὑμῶν 
(ες πὶ ππιᾶγρ. ἐνωπίον μ4) 56. 57. καὶ ἐγὼ] α καὶ ες, 18, 44.) (4, 
4585 64) 71,.7).76, 82, 84, τοῦ, τοϑ, 141) 134. Οοπιρὶ, ΑΜ. ΑἸδς. 
χα γὲ ἐγὼ τό, ξ7, 63, 77, 85) 1319 144) 209, 236, 237. δι. ΝΙο. χαὶ ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι εἰς ἄρχοντα] ἐγὼ ἴσυμαι ἄρχων. Απη. τ. Απὴ. 
Ἐὰ, καὶ ἐγὼ ἴσομαι ἄρχων ἐν ὑμῖν. Θεοῖγ. καὶ ἔσομαι ἐγὼ ὑμῖν 
ἄρχων; ϑιαν. ὑμῖν ἔσομαι] Ττ. 11, τό, 18, 30, 44, 53) ςς, ς6, ς8, 
ὁή, 84, ὃς) τού, 1οϑ, 128, 131) 134, 144, 2090, 237). (οἴηρῖ. Ολῖ. 
Νῖς. ἐσομὰν ὑμῶν τς. ὑμῖν ἔσομαι εἷς ἄρχοντα  ἐγο νοδίε ἰα ρτίή- 
εἴρενι. Αυς. εἰς ἄρχοντα] εἰς χεέφαλην 1ς) 18, 10, 30, ς4, 64, 7ζ, 
85, (πεσε. 8ς.}) τοϑ, τω8. (οπιρί. ΑΙεχ. οὐπὶ ἱπιεΤΌ . ποία 134. 

Χ, εἶπαν] εἰπὸν 445 ξ4» 59, 75, 76, 84, 124. οἱ οὐ λβῤῥ γεν 
οι ἀρχοντες 236. Γαλαὰδ πρὸς Ἰεφθάε] α 44. πρὸς Ἴεφϑαε] 
τῶ ἐπϑάε Ατπὶ. τ. Ασῃι. Ἐά4, Οθοσρ. ὡρὸς Ἔϑα ϑ8ιαν. Οἰΐξος. 
Κύριος ἔξω ἀκέων] Κυριος οακβὼν ΧΙ. Κυριος ἐξα! ὁ ἀκδβων 18, ς4, 
ὅφ, 73» τού, τοϑ, 121) 134. (ομρὶ. ΑἸά, Αἴοχ. Κυριος ἐξαι ἀκδῶν 
19) 44. Ατηι, 1. πῇ. ἘΔ, Κυριος ἐξὼ δὴ ἀκϑὼν 63. Κύριος ἔγω 
μᾶρτυρ δῖαν. κίων] οἀκεβων.1ς, γ6, 82. κα ςς. διάκεων (ουπε 
ἐπιεῃά. πιᾶγρ. δὴ αχξων) 6. ἄχέων ἀναμέσον ἡμῶν] ἀνάμεσον ἡμῶν 
αἀχβὼῶν 58. ἀἐἰναμέσον]) ἀνὰ μέσον (βο ροῖξελ) 14. κε; μὴ] α 44. λμὴ ϑίὰν. ῥῆμα σε] σα 8. ἅὅτω] βτως τό, ς8, 121, 131, 144. (στρὶ. ΑἸεχ. ὅτω ποιήσομεν] ὅτω καὶ ποιήσομεν ΑἸτΏ. 1. Αστι. ΕΔ. . ὅτω μὴ ποιήσομεν ϑίαν. ποιήσομεν} ποιήσωμεν τό. 44) ζ0, 134. ποιῆσωμε (ἢ) γζ. 

. ΧΙ, Ἴεφϑαε] ᾿Ἐϑαϊ (ἢς ἴῃ.) ϑίαν. Οἴιοσρ. μετὰ τῶν πρεσῷ.} α τῶν Ἄττῃ. ΕΔ. μετὰ τῶν τρεσθυτέρων Γαλαὰδ καὶ ἔϑηκαν] 
μετ᾽ αὐτὰς καὶ χατέξησεν 44. ἔϑηκαν] κάτερησεν Χ, ΧΙΎ, 19, 7ῖ, 
121. ϑίαν. Οἰορ. κατερησὰν 5») 18, 29, 30, ξ4) ξς, ὅᾳ, γό, 82, 84) (πιλγρ. ὃς.) τού, τοϑ, 128, 134. (ὐοπηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. Ατγπι, 1:. Ασζω, 
ἘΔ. 8[αν. Μοίᾳ. κατερισαν 74- αὐτὸν ὁ λαὸς} ο λαος αὐτὸν τοβ, 

ὁ λαὸς}  ς4, ς8, ξ9, )ς, 82. ἐπ᾿ αὐτὲς] ἐφ᾽ 
οπι ἐπανουτοῦς (ἢς) )ς. ἐκ’ αὐτὲς εἰς “χεφαλὴν] εἰς κεφαλὴν επ᾽ αὐτων ΧΑ ΑΙά. εἰς κεφαλὴν επ 

αντὰς τό, 30, ς3, ςό, ς7, ς8, 63, 57, 85, 131) 544) 209. 236, 237. (ας. Νς. αὐτῶν ηγδμενον πηᾶγρ.. 8 5. ἐπ᾽ αὐτὲς εἰς κεφαλὴν καὶ εἰς ἀρχηγόν) ἕξις κεφαλὴν επ' ᾿αυτων ἤγεμενον ΧῚ, 29. επ᾿ αὐτῶν Ὁ κεφαλὴν ἕις ηγέμενον ἵ δ᾽ τοϑ. οἷς ἩΎΈμενον αὐτῶν 44. «ες χεφαλὴν ᾿ Ἢ ἀντῶν πγέμενον ςς. εἰς κεφαλὴν ἐπ᾿ αὐῇον Ἠγδμενον γ1) 121.. ἐπ᾿ αὐ» τὸς εἰς κεφαλὴν αὐτῶν καὶ οἰς ἡγάμενον γό, 84. ἐφ᾽ αὐτῶν εἰς κεφαλὴν “ς Ἠγδμεένον ι28. ἑαυτοῖς κεφαλὴν καὶ ὠρχηγὸν τῆι. τ. ἐφ᾽ ἑαυτὰς κεφαλὴν καὶ ἀῤχηγὸν Αται. Ἐά,. τρεσξύτερον ἐφ᾽ ἑχυτὲς ἀοχηγὸν καὶ 
ἄρχοντα ϑιαν.. Οἴἶτος. ἐφ᾽ ἑαυτὰς κεφαλὴν καὶ ἄρχοντα ὅ8ιαν. Μοίᾳ, 



ΚΡΙΈΈΘΑΊΤΙ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

᾿ 13. 

14.15. 

. δους, λέγων 1241. 

, 6} εἰς Κάδης. 

Σά. λέγων} καὶ λέγει Ατπα, - Ἅπη. Ἐά, Οφογς. 

καὶ γῦν ἐπίςρεψον αὐτὰς] καὶ νῦν σφόδρα ἐπίςρεψον με Οφοτς. 
ε΄ φρεψον} αἀποφρεψον τό, ς2,) ς3,) 57») 64) 200, 236. (237. υἐ νἱἀεἴιτ.) 

12. ἐν Μασσηᾷφά. Καὶ ἀπέςειλον [εφϑάς ἀγγέλες πρὸς βασιλέα υἱῶν ᾿Αμμὼν, λέγων, Τί ἐμοὶ χαὶ 
σοὶ, ὅτι ἦλθες πρὸς μὲ τ πταρατάξααϑαι ἐν τῇ γῆ με) Καὶ εἶπε βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμὼν πτρὸῤ 

τοὺς ἀγγέλους ᾿εφϑάε, Ὅτι ἔλαξεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν μου ἐν τῷ ἀναξαΐνειν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπ]ου 
. ἀπὸ ᾿Αρνὼν ἕως ᾿Ιαδὸχ χαὶ ἕως τῷ ᾿Ιορδάνον" χαὶ νῦν ἐπίςρεψον αὐτὰς ἐν εἰρήνῃ καὶ “πορεύσομαι. 

Καὶ τροσέϑηχε ἔτι ᾿Ιεφϑάε, καὶ ἀπέςειλεν ἀγγέλους πτρὸς βασιλέα υἱῶν ᾿Αμμών. Καὶ εἶχεν 
αὐτῷ, Οὕτω λέγει ᾿Ιεφϑάε, Οὐκ ἔλαξεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν Μωδξ, χαὶ τὴν γῆν υἱῶν ᾿Αμμὼν, Ὅτι 

ἐν τῷ ἀναδαίνειν αὐτὸς εξ Αἰγύπ]ου ἐπορεύϑη Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως ϑαλάσσης ΣῚφΦ, καὶ ἦλ- 

καοοΣὴν} ἀρχοντα 9. -Ἐ αὐΐων τοῦ, τ34. 
“γγόν) αρχοντα καὶ εἰς ἡγξμενον ξ4) 75, 82. καὶ εἰς ἀρχηγόν] ηγ5- 
μένον Χ, εἰς ἡγέμενον 18. ΑἸά. καὶ εἰς ἤγέμενον 19, 30, 64) τού, 
134. Οοπιρὶ. ἄς, οὐπὶ καὶ 'π ομαγαές. ποϊποῖε Αἰεχ. ἰλάλησω 
ἐλαδε )5ς. ἸἸεφϑα!ε) ᾿μφϑαὶ ϑιδνυ. Μοῶ. παάντας τὲς λόγους 
αὐτῷ} τας λογες αὐτῇ παύϊας 11, τό, ς7, 77. 8ς, 131), 144.) 436, 337. 
κι, Νὶς. αὔαντας 52. λόγες αὐτῇ) λοψες τετες ς6. λόγους 
αὐτῷ ΑἸεχ. Αγ. 1. ἅπῃ. Βά. Οεογξ. δίαν. ἐν Μασσηφα] εἰς 
Μασσηφαϑ ςξς. Μασσηφα) Μεσηφα 18. Μασσαφῆ ς3. Μα- 
σηφα τῶι. ΑΔ. Μασηκά Απῇη. 1. Ατῃ. Εά. Μασίπ Θεοῖς. Μα- 
σηϑά δῖαν. Οἶτος. 

ΟΣΠ. Καὶ ἀπίρειλεν) Μετὰ τῶτο ὠπέγοιλεν 8αν. Οῆτοξ. γι 
γίλες πρὸς βασιλέα υἱῶν ̓ Αμμὼν, λέγων] τσρος β. ν. Αμμων γε: 

πρὸς βασιλέα) ὥρος τὸν ̓ βασιλεα (9, 789 76, 
84) τού, 134. τῷ βασιλεῖ Οεογς. υἱῶν] τῶν υἱῶν ΑΥ̓ΤῚ. 1. ΑΓΙ,. 

τί ̓  ἐμοὶ] τι 

μοι 82. τί ἐγιν ἐμοὶ Οεοτε. Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ] τί ἐςι μξ καὶ σϑ 

Ἀπη. 1. πη. 6. ἤλϑες] ἡκεῖς ΧΙ, 30, 44) 54) 55» 63, 64, 71» 
)ς, γ6, 82, 84) τοῦ, τοϑ, 121, 128, 134. Οὐοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ἥκεις 

σν ι8, τ9. ηκες πιᾶγξ. 8ς. ἔλϑων εἶ Θεοις. πρὸς μὲ] προς ἐμε 

τό, ς7, 775 131. 144, 336. (δὲ, Νίς. τῇ σαρατάξασϑαι) τολε- 
μησαι μὲ Χι, 18, 19, 445 54» 25. 84. πολεμῆσαι ΧΙ], 30, ς() 71) 
(υιᾶσς. 85.) 121. σὺ πολεμῆσαι μὲ 15). 64 γό, 82, τού, τοϑ, 134. 
(οπιρὶ. Αἰεχ. δυ πολεμῆσαι 128. παρατάξασϑαι) πολεμησαι 
20. ΑΙΜ. Αττι. 1. Αγπι, ἘΔ, ὅν. Μοίᾳ. παρατάξασϑαι ἐν τῇ 

"κεφαλὴν καὶ εἰς ἀρχῆς 

᾿ τὴ μ8] εἰς τὴν γὴν με πολεμῆσαι με Οεογρ. 
ΧΙΠ. Καὶὸ εἶπε] Εἶπεν δος. βασιλεὺς] ο βασιλεὺς 44) (4. 

γ8ν 76, 84) 845 τού, 134. Οφοξ. υἱῶν} τῶν υἱῶν 445 ς4) 59, 75» 
υό, 8, 84, τού: 134. κα 56, 63, τοϑ. (οΠῈΡ}. πρὸς τὸς ἄγγί- 

λας] τοῖς ἀγγέλοις Ατπι. 1. Αστῃ. Ἑά. Οεοτρ. “ὍὍτι] διατι Χ, 18, 

49, 30, 555 71» (πιᾶγῷ. 8ς.) 141. ΑἸά, δαν. Οῆτορ. διῶ τί τς, ς8, 

64. διοτι τό, 44) 53» 54) 57. 74» 76) 77. 82, 84) ὃς) τού, τοϑ, 128; 
1219) 144) 800, 436, 237). Οοὐμρὶ. ΑἸεχ. (4. Νίο. δύ ὅτι 134. 

Ὅτι ἴλαξεν---αὐτὸν]) δίιατι ἐλαξεν Ισραηλ την γὴν μᾶ ἐν τὴ αγναξδάσοι 
αντὰ ΧΙ. ἔλαξεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν μ.] ἐλαθον τὴν γῆν. μου οι! υἱοί 

Ἰσραηλ, (ουπὴ ἐπιεῃά. πιᾶγρ. ἐλαδε τὴν γὴν μου Ισραηλ) τό. Ἰσ- 
ραὴλ] ὁ Ἰσραὴλ Οφοῦξ. τῷ ἀναξαίνειν αὐτὸν] τὴ αναβασει αὖτ 
15») 18,.29»,.30) 445) 543 5 5» ὟΝ γ1,) γ6, 82. 84) τοῦ, τοϑ, 15:1, 128. 

134. Οοηηρί. ΑΙά. Αἰεκ. Θεοῦσ. τι αἀναδασι αὐτὰ )ς. ὅτε ὀἰνέθαι- 
γεν ϑῖαν. αὐτὸν] αντας τό, ς8, 64. αὐτὸν Ατη). τ. Αγ. Ἐπ: 
ἀπὸ ᾿Αρνὼν} ὠπὸ ᾿Αρνὸν Ατγηὶ. 1. 8[αν. Οἶτος. ἀπὸ ᾿Αλρῶν Θεοῖς. 
ἕως Ἰαξὸκ] καὶ εὡς Ιαξοχ 11. ἄς, οὐπὶ καὶ ἴῃ «ατδδξ, πιίπογθ, ΑἸεχ, 
χαὶ ἕως τῷ. Ιαχωξ ἃς. Αδωχ 236. Ἰαδὺκ) Ιακωδ τό. Ιαΐξώκ ςς, 

131. Οοὔρὶ. Θεῖ. Νίς. Ἰαχοῦ γι. ᾿Αρδὸκ Αττη. :. Ἰααβὸκ ϑίαν. 
Οἴτος. καὶ ἕως τὰ ᾿Ἰορδᾶνε} καὶ μέχρι τὰ Ἰορδανε "6. ,, καὶ 
ται, καὶ τὸ Ἰορδάνου Οφογρ. χαὶ ἕως τὰἢΈ Ἐρδάν 8|αν. Οῇτος. 

ἐπί. 

Ολο Νις Ἔ μοι 445) 75. 76, 1οό. επίῖςρεφε ςό. 
μὲ νἱάσῖυς.) 84, 1:34. αἀπέρρεψον (Πς) ὃς. 
ερεψον) 131, 144. ἐπίρρεψον αὐτὰς] επιςρεψον βοι ἄντὴν 9, 84. 
απορρεψομαι αὐῇας 77. αὐτὰ] αὐἴας Χ, 144. αὐτὴν Αγ. τ. Αχη). 
Ἑὰ. αὐτὰς ἐν εἰρήνῃ] αὑτὴν μετ᾽ εἰρηνὴς ΧΙ. 44 73» γό, 84, τού, 134. 
ΑΙά. δῖαν, αὐῇας μοι μετ ε εἰρήνης 18, 128. αὐτῶς μετ᾽ εἰρηνης 20, 121. 
αὐτες μεϑ᾽ εἰρηνης ξς. αὐτὰς ἐν εἰρήνῃ καὶ πορεύσομαι μοι αὐτὴν 
μετ᾽ εἰρήνης. καὶ ἀπερρεψαν οἱ αγίελοι προς Ιεφϑαε((3» ἐν εἰρήνῃ] 
μετ' εἰρηνῆς Χ, 1ς») 10, 30, 64) 71, 82, τοβ, (οηιρί. ΑΙεχ. Οδογς. 

καὶ πορεύσομαι) λα 19» 25. 82) 1ο8. Οοπιρί.. ἢ -Ἑ και απερρεψαν οι 

«γίελοι προς Ιεῷϑαε γ6, 84. εϑάεπὶ, οὐπὶ Ἰεπϑάε ῥτὸ Ἰεφϑαε, 
Αἴπι. τ. Αστῃ. Εὰ. καὶ ἀπέξρεψαν οἱ ἄγίελοι πρὸς ᾿εφϑάε! Αἰεκ, 
“ καὶ ἀπέγρεψαν οἱ ἁγίελοι τὸ Ἰεπϑαε Οεοτρ. 

ΧΙΝ. Καὶ τροσέϑηκε} καὶ τπροσεϑετο Χ, ΧΙ, 1ζγ 29, 30) 56) 

ἐπιρρεψον μοι (ς8. 
αποςρεφον (ἰοτί. ῥγο ὡπο- 

.“-» 

Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Ισραὴλ ἀγγέλους πτρὸς βασιλέα ᾿Εδῶμ, λέγων, Παρελεύσομαι 

γ1, 76, 845), (πιᾶγρ. 8ς.) 14:1. Οοπηρὶ. ΑἸά. καὶ ἀπερρεψαν οἱ αγίελοι 
προς Ιεφϑαε. καὶ προσέϑετο 18, 64, τού, 128, 124. Καὶ προσέίϑη- 
»ε--ἀγγέλους} χκαν απεσρεψαν οι, αγίελοι προς ᾿ῷϑαε, καὶ τραλὴν 
απερειλᾶν αγίελες ἱεφϑαε (λαν ἴῃ. λὲν ε οοτ. )Ζϑ. . Καὶ Ἐροσίϑη: 

κε-- Ἀμμών) καὶ Καλιν ἀπεροιλὲν ᾿εφϑαε αγίελεις. ὥρος τὸν βασι- 
λεα υἱῶν Αμβων ς-4. Καὶ προσίϑηκε ἔτι Ἰεφϑάε] και ἀπεγρεψαν 
οἱ ἀγΐελοι καὶ εἰπὸν προς μεφϑας 19. κῶι ἀπέρρεψαν οἱ αγίελοί 
προς [εῴϑαε 44. λα ΄οϑ. καὶ προσέϑετο ἔτι. ̓εφϑαεὶ ἴῃ οδάγξξ, τῆϊ- 
τοῖς Αἰεχ. Καὶ προσέϑηκε ἔτι ᾿εϑάε καὶ ὠπέςεελεν] καὶ παλιν 
απεροῖλεν το. καὶ ἀπέζρεψαν οἱ αὐίελοι προς Ἰεφϑαε καὶ παλιν; 
απεγεῖλεν Ιεφθαε 88. ἔτι Ἰεφθάε] α τὶ ςς, τό, 63. α ε8. καὶ 
ἐπέςειλεν] ἀποςεῖλαι Αττὰ. τ. Ασῃ. Ἑά. καὶ ἀπόρειλεν--- τώ λέ- 

γε: οοτὰ. ἴε4.] και ὠπερειλεν αγΐελες ἐτερας λεγων" ταδὲ λέγει 44. 
ἀπίςοιλεν} ᾧ ᾿εφϑόε ἱπίεῦ ὕποοῦ Αἰοχ, σπρὸς βασιλέα} {ρος τὸν 

βασιλεα Ἃ. ΧΙ, 18, 29, ς8, 64, )ς, 76, 845) τού, τοϑ, 121) 134. 
Οὐρὶ. ΑἸή. ΑἸεχ. τῷ βασιλεῖ Θεοῦ. υἱἢῶὼν] Ἦν υἱῶν Αττλ. τ. 
Ατσῃ. Ἑὰ. 

ΟΧΥ. Καὶ εἶπεν] καὶ επαν 57) 8, 63, 645) 77. 131) 144) 200, 
36. Οδι. Νίς. καὶ οπὸν 237. καὶ λέγοι Αττη. 1. Αγ. ΕΔ. Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, Οὕτω] καὶ εἶπαν αὐτω, ταδε Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ςό, 
τοϑ, 158. Οοτρὶ. ΑΙά. ἔς, πἰῆ ειπον, 71, γύ, τού, 134. λεγων" 
ταδὲτδι. ΑἸοχ. Οὕτω] «τως τό, 131) 144. τὰ δέ 19, 54) 559 
64, γ5. 82, 84. . Ἰεφϑκε] Ἰσραὴλ Ἔπϑαε Απῇ. τ. Ἰσραὴλ καὶ 
Ἰεέπϑάε. ἄστη. ἘΔ. Ἰσραὴλ] Ιεφϑαε. ΠῚ. Χ,. ὃ Ἰσραὴλ Θεοτρ. 
᾿Ισραὴλ τὴν γὴν Μωὰβ] τὴν γὴν Μωαξ᾽ τὸν Ἰσραηλ 236... τὴν γῆν 
ἹΜωὰδ) τὴν γῆν σου, δὲ τὴν ὙῊν νῶν Μωαδ 4, 4, ξο, γ6, 8, 84, 
τού, 134. Μωδθ] σῃ 75. καὶ τὴν] κδὲ Τὴν ς. Οεογς. 81αν. 
Οῆτος. καὶ τὴν γὴν υἱῶν ᾿Αμμὼν] αὶ 44) 49, γ6, 84, 84) τοῦ, 134. 
υἱῶν] τῶν υἱῶν Οοἀά, Αται. οὔο. ᾿Αμμῶὼν] Μωαβ γς. 

ΧΥῚ. Ὅτι] κα (ρεήπιο: ΠΑΌεῖ τηδπιι τέο. 16.) ς49 ς7, 77; 131) 200, 
236, 237. Οατ. Νίς. Ὅτι ἐν τῷ ἀναθαίνοιν αὐτὲς] ἐν τὴ ἀναθασει 
αὔϊων Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ςς, 64, ἰοϑ, ται, 128. Οσηρὶ. ΑΙά, 
ΑΙεχ. εν τῇ αναξασεῖ αὐτὲ 44.) ζ4) 59. 71,).78, γό, 82, 84, τού, 
134. ἐν τῷ ᾧ ἀναβαίνειν αὐτὲς Αγηλ. 1ν- ἐν τῷ ἀναθαίνειν αὐτῶν Οοάά. 
Απη. οὔο. ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὸς Ατη). Εά. ᾿Αλλ᾽ ὅτι ἐν 
τῇ ἢ ἀναδάσει αὐτῶν Θεοτρ.- ᾿Αλλ᾽ ἡνίκα ἐξηλϑον 814ν. Οἶτοσ. ὅτι 
ἀνίκα ἐξῆλθον ϑίαν. Μοΐᾳ. ἐξ Αἰγύπ5} αλλ᾽ εξ Αιγυπῆου 30. 

ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου 81ν. Οἴτορ. Αἰγύπῆου ἐκορεύϑη) Αἰγύπ]ου- 
αλλα εἐπορευϑὴ τό, ζ2, ς7, (πιαγρ. 8.) 28, 436. Οδέ. Νῖς. ἐποο 

ρεύϑη] αλλ᾽ ἐπορευϑη Χ, ΧΙ, τς» 18, το, 26, 44» 54) 64) 71) 7ς» γ6, 
γγ,.8., 84, τού, τοϑ, 1215 1345) 200. Οουρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. ΤΦοϊά. Ατγπι. 
οὔ, ῥερεπήϊε. καὶ ςς» ςό, ς8, 63. ἐπορεύϑη Ἰσραὴλ] ἀλλὰ το- 
ρυϑεὶς Ατ. 1. ἐν τῷ ἐρήμς εν τὴ ἡμεραὰ 61. «διὰ τῆς ἐρήμοῦ 
Αγ. 1. ᾿ ϑαλάσσηςϊ τῆς ϑαλάσσης Αται. τ. Ατηι, ἘΔ. ϑ8ίαν. 

Οὔτορ; ΣΙ ερυϑρας Χ, ΧῚ, τς, 18, 19, 29, 30, 44) 54) 5) 56, 
8, 63, 6μ,.71, 71. γ6, 82, 849 (ππατε. 8ς.} τού, τοβ, τ21, 128, 124. 

Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ασιτ. 1. Απῇ. ΕἘἀ. Θεοῦ. δλν. Σηφ τό, 13:. 
ΣείΦ 144, 209. Οαἴ. Νίς. εἰς Κάδης] εἐὡς Καδης ΣΧ, ΧΙ, τς, τό, 
18, 30, 44) 54» ξ8ν 57» 64) 74, 76, 77, 82) 84) ὃς, τού, τοϑ, 121, 
148, 131) 184) 144) 209, 236, 417. Οοπιρί. ΑΙά. Α]οχ.. δὼ Νῖὶς. 

Απη. :. Αὐπι. Εά, δῖαν. εὡς Κάδδης (8, γ1. ἕως Καάδὲς Οεοτς. 

ΧΥ͂ΙΙ. ἀπίςειλεν) ἐξαπεςειλεν τς, 18, 19,. 44» 54, ς8, όᾳ, γό, 82, 
τοῦ, τοϑ, 134. Οοΐρ!. Αἰοκ. Ἰσραὴλ] ὁ ὁ Ισραὴλ Οεο. Ὀσ- 
ραὴλ ἀγγίλες] Ττ. ςο, γ6, 84, 134. αρὸς βασιλέα 19] τῷ βασιλεῖ 
(ἢς ἰη) Θεοῖς. βασιλέα 19] τὸν βωσιλεα 44) (4; κ9..78ν 84, 
1οῦ, 134. λέγων] καὶ λέγει Αττῃ. τ. Απῃ. Ἐά, ηαρελεύσομαι] 
τοορευσομᾶι 18, 158. παρελεύσωμε (Ως) ὅ)ς.: ἕασον παρελεύσομαι 

τῆι. 1. Αττῃ. Ἐά, δός. μοι πορεύεσϑγαι ϑίδν. Οἤος. παρελεύσωμαι 
δίδν. Νοίᾳ. δ ἰρίεο πεν μὲ ᾿σαπαα Μασ. δὴ ἐν τῇ γῇ σὲ ] δια της 

γῆς σ8 1ςγ 18,30, 445) 54) ςςν τύ, 64) ᾽ς. 76, 82, 84, τοό, τοϑ, 128, 

134. Οομρὶ. ΑΙὰ. Αττη, τ. Ασππη. Ἑά. 81αν. α δὴ ςο. δὴ διὰ τῆς γῆς 
σα, Ὀυτὴ δὴ ἰὰ οἰαγαξξ, πιΐηοτε, Αἰεχ. δὲγ ἐρυγαμε πα ας. ἐν τὴ 



ΚΡΙ ΓΔ... 

τ τὶ πιοῦν, τὰς ἐν ασε βασιλεὺς, ἘΝ με ἡ ἀξ γέ χρὸς βασιλέα Μωὰξ ἀπέςειλε, χαὶ οὐχ 
δὴ εν τὴ γῆ σου" ζᾶι δ ἤχϑ8σε Ασιλε ς τ ᾿ ΚΣ : δι ὩΣ δ τὲ δ᾿ 2 Ν . χαὶ ἐκάϑισεν Ἰσραὴλ ἐν Κάδης, Καὶ ἐπορεύϑη ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ἐχύχλωσε τὴν γῆν εὐθοκησεν" χαὶ ἐχὰ β δένει τὰς ἜΥΤΩΣ, οοὐδο τὴν δ χαὶ Ζθχλεν ἐν αἱ Ἔδωμ χαὶ τὴν γῆν Μωάξ' χαὶ ἦλθεν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίβ τῇ γῆ Μωάβ, χαὶ παρενέξαλεν ἐν πέραν 

ε “ ο » ν΄. ΄ . » 2 9 ὌΝ Νοδ 
᾿Αρνὼν, χαὶ οὐχ εἰσῆλθεν ἐν ὁρίοις Μωὰξ, ὅτι ᾿Αρνὼν ὅριον Μωάξ. Καὶ ἀπέςειλεν Ἰσραὴλ ἀγ- 

᾿ ' ΄ ᾽ Ν Ν »» 9393. 2» Ἁ 7 ᾿ γέλες πρὸς Σηὼν βασιλέα τᾶ ᾿Αμοῤῥαία βασιλέα ᾿Εσεδων, χαὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ισραὴλ, Παρέλϑωμεν . τ ΒΞ ᾿ . “2 ν “,,Ψ, Ρ᾽ μο δὴ ἐν τῇ γῇ σου ἕως τὰ τόπου ἡμῶν. Καὶ οὐχ ἐγεπίφέυσεν Σηῶν τῷ Ἰσραὴλ πιαρελϑεῖν ἔν τῷ 4δι, ᾿ Φ Ὁ ἘΌΝ 2 , ὴ ρΡῳ “ ’ ε 29.ϑ. »ῶ ΤΝ Ν : ὁρίῳ αὐτᾶ' χαὶ συνῆξε Σηῶν πάντα τὸν λαὸν αὖὐτϑ, χαὶ ππαρενέξαλον εἰς Ἰασᾶ, χαὶ σαρε-- 1 ᾿ ε 
: , δ ᾿ - “ Ἢ Ν , ἈΝ .Ἷ 3 τάξατο πρὸς Ἰσραήλ. Καὶ ππταρέδωχε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ τὸν Σηὼν χαὶ πάντα τὸν λαὸν αὐ. 

᾿ .»᾿» “ "» 2 . » ΄ 3 . ΝΝ . “ “} 5 τϑ ἐν χειρὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτόν" χαὶ ἐχληρονόμησεν Ισραὴλ “σᾶσαν τὴν χῆν τῷ Δμοῤ- Ἶ : 

ὙΠ] δια τὴς γηςξ τῷ. [πιλῦρ. ὃς.) ἤκαδε] εἰσηκδσε τ, ςῦ, ςΒ, 64, 77, 
1317) 200, 236, 437. Ολϊ. Νίς. -Ἡ αὐα 44, ς 4) ς9, 7, γ)6, 82, 84, τού, 
134. βασιλεὺς} ο βασιλεὺς 29. ΑἸεχ. βασιλεὺς ᾿Εδωμ] ὁ βασι- 
λεὺς Ἐδωμίτης Θεοῦ. ᾿Εδώμ] Εϑδὼν (υἱ νἱάειυτ) τό, 18, )ς. καί 
1}  γε11, ς8. Απη. σ᾿ Ασπι. Εά4. καὶ γε καὶ 44. ζ4, 49, 84, τού, 134. 
κέγε καὶ (ἢς) )ς. ϑτω 8ῖαν. πρὸς βασιλέα Μωὰξ ἀπέρειλε] ἀπέ- 
ςειλε πρὸς βασιλέα Μωὰξ Ατηι. τ. Απη. Εά, ῆς; πἰῇ καὶ πρὸς, ϑῖΑν: 
καὶ ἐκ εὐδόκησεν] καὶ οὐδ οὖτ (ῆς, συπὶ ὁ ἔρια Π1π.} ἠϑέλησεν οἰγεῖναι 
αὐτῶ τοαρελϑεῖν 8. εὐδόκησεν] ἡϑελησε ΧΙ, τς, 18, 19,329) 30, ς ξ, 
4, 71) ὃς, 1οϑ, 121) 128. Οὐοπιρὶ. Αἰεκ. ηυδυκησεν 63, 23). ἤϑελε 
ἈΙά. εὐδόκησεν--- Καδης} ἡϑελησιν “δὲ ἀνειναι αὐΐω παρελϑειν- 

ἐδ ρ χατεμεινε δὲ Ισραηλ ἐν Καδὴς 44) γ6, τοό. ἔς, πἰζ «δὲ τος, ς4, 82. 
ἂν . δὶ Οὐ ηϑέλησεν εδὲ ετος ἀνηναι αὖον παρελϑειν κατέμεινε δὲ ἸΙσραηλ᾿ ἐκ Κα- 

δης το. πϑέλκσεν ἰδὲ τος ἀνηναι αὐτὼ παρελϑειν καΐεμινεν δὲ Ισραηλ 
ἐν Καδης γς. ηϑελήσε εδὲ ἀνῆναι αὐτῳ παρελϑειν. καΐεμενε δὲ Ισραηλ 
ἐν Καδὴς 84. ἧς, πἰῆ κατίμεινε, 124. ἐκάϑισεν] ἐκαϑησεν τό, 131. 
Οὐρὶ. ἐν Καδης] εκ Καδὴς τδτ. ἐκκάδης ΑΙ4. ἐν Κάδες Οεοτν. 

ΧΥΤῚ. Καὶ ἐπορεύθη] Καὶ μετοὶ τῶτο ἐπορεύϑη 81δν. Οἴτορ. 
ἐπορευϑὴ} διηλϑὲν Χ, ΧΙ, 18, 19) 89) 30, 44, ςς) 64,71, γό, 84. (πηαγς. 8.5.) τού, τοϑ, 121, 148, 134. Οοπηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ηλϑεν 1ς. 
ἐπορευϑησαν ς6. «ττεριεπορεύϑη Ατη. 1. Απη. Ε. ἐν τῇ ἐρημῷ] 
δια τῆς ἐρημα 4, 50, 71... ἐν τῇ ἐρήμῳ--Μωάδ 15] δια τῆς ἐρήμου 
καὶ εζυκλωσε τὴν γῆν Μωχῦ 82. Ἔδωμ καὶ τὴν γῆν] Λ δ4, ξξ, το, 

Ν πρῆνι 
λν ὶ ἴω 
) Ζ΄ εέ ἀ : 

. εν : ς 

τα, 
κὶ ἃ ἐν 

" ̓ 

)ς. ατὴν 26. καὶ τὴν γῆν Μωάξ] Ὰ 44. καὶ ἦλθεν ἀπὸ 
ὀἰνατολῶν} αι ταρεγεψετο κατ᾽ ἀανάτολας 18, 19.) 445) 54) 71, γύ, 82, 
1ο8, τ28. ΟὈπιρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. ἔς, εἰῆ καΐα, 49, ςς, 64, 84, τοῦ, 
134. καὶ τοαρενεφαλον ἐν τῶ κατ᾽ ἀνατολᾶς 7ς. και τὸαρεγενοντο 
χατὰ ἀνατολᾶς τοῦς. ὃς. ἤἦλϑεν--Μωαδ μι, αρεγένετο κάτ᾽ 
ανατολας ἡλίου τῆς γης Μωαξ' χαι παρενεξαλον εν τὼ περᾶν, καὶ οὐχ οἰσηλδον εἰς τὸ ορος Μωαβ ᾿ς. ἦλθεν ἀπὸ ἀνατολῶν -᾿Αρνὼν 19} 
παρεγένετο κατ᾿ ανατολος και παρεγεέξδαλεν ἐν τῶ πέραν Αρνω ΧΙ, 121. 
ἐπὸ ἀνατολῶν] κατ᾽ αναΐολας Χ, ἐπ᾽ ἀνατολὰ ς ϑίαν. Μοῖφ. ἡλίς 
τῇ γῆ Μωὰδ], Χ, 29, 71. τῆς γῆς Μωαδ 577, 128, Απη. 1. 
Αγ. Εά, ἡλίς τῆς γῆς Μωὰβ ϑ8ι|αν. Μοίᾳ. τῇ Ὑῆ) τῆς γης 
16, 18, 19, 30, 44, 44, τό, ς7, ς8, 63, 64. γ6, 82, 84, ὃς, τού, 
108, 131) 1347) 144) 209, 237. Οὐοιηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οἂϊ. Νίς. της 
55: Ἐν Τῇ γῇ τλᾶτρ. ὃς. τῇ γῇ Μωὰξ]) Μωα τῆς γης )ς. κ 436. 
τταρενέξαλεν] τοαρενεδαλον 11, τό, 18, 44, 54» 57. 645 75» 76, 77, 82, 
84, 8, τού, τοϑ, 131, 134.) 144, 209, 236, 237. (οτηρὶ. ΑἸεχ, (δῖ, 
Νῖς. ἐν πέραν] ἐμπεραν τό, 131. ἔν τῶ περᾶν 18, 20, 30, 44, ς4, 
88ν τό, ς8, 63, ό4, γ3, γύ, γ)5 82, 84, (πιᾶγρ. ὃς.) τού, τοβ, 128, 
134. (ομρ!. ΑἸά. ΑΙοχ. εκ περᾶν 200. Οδῖ. Νῖς, καὶ ἐκ] ἀλλ᾽ 
ἐχ ϑῖαν. Οἴἶϊτος. εἰσῆλθεν] εἰσηλθὸν Χ, τό, 18, 20, 44, 57. 789 77» 82, 84) τού, τοϑ, 134, 2099 436, 237. (οπρὶ. ΑΙοχ. (δι. Νὶς, Αγ). 1. Απη. ἘἙάὰ. ἐν ὁρίοις} εἰς τὸ οριον Χ, ΧΙ, 18, 29, 20, 4, 55» 64, 71, 7ς, 76, 84, τού, 121, 148, 134. (περὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. ᾧ 
ὁρίοις-- Μωάξ υἱι.] εἰς το οριον Μωαξ 44. εἰς τὴν ὅριον (ῆς) Μωαδ 
81. ς ὅτι ᾿Αρνὼν]} -Ἐ ἦν ΣΧ, ΧΙ, ας 29, 30, 54) 58, 71). 7) 84, 1οϑ, 134. Οοπηρὶ. Αἰεχ. Ασηι, Ἐ4. δῖαν. Μοίᾳ. οτι ὀριον Αρνων ἦν ςς, ὅτι ᾿Αρνὼν ὅριον Μωα 6} ς), 64, γ6, τού, 148, 237). ὅτι ᾿Αρνὸν ἦν ὕριον Μωαδ (Αττη. τ. ἴῃ τηᾶγρ. ἃ ῥτίπια [ὩΔΠ..} δῖαν, Οἷἶτος. ὅτῳ ᾿Ανὼν δριόν ἔσει Μωαδ Οεόγρ. 

ΧΙΧ, Ἰσραὴλ] ὁ Ἰσραὴλ Οφοτς. Ἰσραὴλ ὠγγίλες] Ττ. τοϑ. Οοπηρ. ἀγγέλες], ςό. τρὸς Σηὼν---Ἐσεξὼν] τῷ Σεὼν βασι- λὲ τῶ ᾿Αμωραίᾳ καὶ βασιλεῖ Ἐσεδὼν ΟδοΥ : Σηὼν] "44. Σιὼν χοό. βασιλέα τῷ ᾿Αμοῤῥαίᾳ} α ς4. βασιλέα των Αμορραίων 77. (ὐοπιρὶ. . βασιλέα ᾿Αμωῤῥαίων Απῃ, Εα, βασιλία Τὸ ᾿Αμυῤῥαίου βασιλέα ᾿Εσεξὼν] βασιλεα Ἐσεξων τον Αμορραιον 11], 64, 128, βασι. λεα Ἐσεξων των Αμορραίων τς, βασιλέα Ἐσσεδων τον Αμορραιον 18, 82. βασιλια Εσεβων των Αμορραιὸν ὃς. βασιλία Ἐσεξὼν, βασιλία 

τῶν ᾿Αμϑῤραίων, Ό11Π| βασιλέα τῶν ᾿Αμοβῥαίων 1Ώ οπαγδῶ. τλΐποσε, Αἴεχ, 
βασιλέα ᾿Ἐσεξὸν καὶ ᾿Αμοῤῥαίων Αττη. 1. τῷ ̓ ΑμοῤῥαίΕ] των Αμορο 
βαιων τό, 445 ςό, ςγ, γ1,) γό, 84, τού, 1Ο8, 131) 134, 200, 236, 237. 

ΚΕΦ. ΧΙ, 

18, 

10. 

20. 

21. 

(δι. Νῖο. α τῷΈἪ ΑἸά. βασιλέα Ἐσεξὼν] τον Αμορραιον ῥτῖπιο; (ά ᾿ 
ΠΌΠΟ τῶν Αμμορραιωΐ ς9. 4. γ6. καὶ βασιλέα Ἐσεξὸν 5[αν. Οἴἶτορ: 
᾿Εσεξὼν] Εσσεΐδων τον Αμορρβαιον ξ4. - τῶν Αμορραίων τοῦ. κχαὶ 
εἶπεν αὐτῷ] καὶ λέγει αὐτοῖς Α΄τὴ. τ. καὶ λέγει αὐτῷ Απῃ. Ἐά. 
καὶ εἶπε καὶ πρὸς αὐτὸν Θεοῖς. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ϑίαν. ἾἸσ- ραὴλ 25] α τὯ1. παρέλθωμεν δὴ] τσαρελευσομαι δὴ ΧΙ, 18, 20, 
121, 128. ταρελϑομεν δὴ τό, 141. ταρελευσομαι 71. 4. δὴ ςο. 
Οοῖρ. δῖαν. ἔασον τυαρελεύσομαι Ατιη. τ. Ασῃῃ. Εά, εἰὐμοίηνε, κρ 
ἐγαηεανα υϊρ. παρέλθωμεν δὴ---ως τεαρελευσομᾶι δία τῆς γῆς 
σε ἑῶς 19, 30, 44) ςς, 76. ἤς, πΙῆ Ἰσαρελευσωμαι, ὃς. παρέλπῳ. 
μὲν δὴ --ἡμῶν] ταρελευσομαι δὴ δια τῆς γης σὰ ἕως τὰ τόχου μου τς, 64. (οπιρὶ. ΑἸά. ὥς, ἔπε δὴ, ς4, 82, τού, τοΒ, 134. ἔς, ουπι δὲ ἴπ 
Ἄοβασαέξ, πηΐμογε, ΑἸεχ. πορευσωμαι δια τῆς γης σὰ ἕως τε τοπαὰ μα 84. ἐν τῇ γὴ σπ]} δια τὴς γῆς σε 18, ς8, 168. Ατη. 1. Ατηι. Εά. τόπε 
ἡμῶν} τὸπε μὲ γ1. ποταμα γὄ. ἡμῶν] μὰ τ, 20, 30, 44, ςς, 
56, ς8, 63, 755) 121, 128. Αγτῃη. 1. Αγ, Εά. ϑϊαν. Οἴἶος. 
. ΧΧ, ἐνεπίξευσεν] ἐπεπιρευσεν (ας νἱάεῖυτ) 16. ηϑελησεν 30, ςζ, 71) 75, γό, 85, 128, 134. ΑΙεχ. Ατῃ. 1. Ασηι Ἑή, ἔπισευσε ςό, 63. 
εἰϑελησὲ (8. ἐνεπίςευσεν---ὁρίῳ αὐτῷ ἡϑέλησε Σηων τον Ἰσραηλ' 
διελθεῖν δια τῶν οριων αὐΐων ΧΙ. ἔς, πἰῆ αὐτὰ, ἰς, 18, 19, 29, 64, 
84, 1οϑ, τ21. (οπιρὶ, Αἰά. ἤς, ηἰῆ Σιὼν, εἰ αὐτα Ῥῖὸ ἄντῶν, 44. 
ἤϑέλησε Σηων διελθεῖν τον Ισραηλ δια τῶν ὀβιὼν αὐτὰ ζ4. ηϑέλησε 
Σιων (οὐπὶ π ἔργα ε δΌ αἱ. πλ.} τὸν Ἰσραηλ διελϑειν δια, τῶν ὁρίων αὐτὰ τού. Σηὼν] βαρεῖ 'π Ἵςπιαγαξξ. πηΐποτε Αἰεχ. Σεὼν (ᾶς ἴῃ) στους. 
τῷ Ἰσραὴλ) τον Ἰσραηλ ς ς, 71, γ6, 134. ἔν τῶ Ισραηλ 436. τῷ 
Ἰσραὴλ παρελϑεῖν] τον Ισραηλ διελθεῖν Χ. τσαρελίειν τόν Ἰσραὴλ 
75. διελθεῖν τὸν Ισραηλ 82. ΑἸεχ. τοαρελϑεῖν] διελϑειν 10, ξς, 71) 76, 128, 134. ἐᾶσαι παρελϑεῖν 8ῖαν. Οἴἶορ. ἐν τῷ ὁρίῳ] λ τω Ι], τό, τό, ς7, οἵ, ὃς, 236,237. (Αι, Νίς. δια των οριων Χ, 30, 55, 71, 75) 76, 82, 128, 134. Αἰεχ. .. ἐν 75. ἐν τῷ ὁρίῳ αὖ. τῶ καὶ συνῆξε] εν ὁβιὼ ὥυτε καὶ ἐπισυνηγαγε 8, αὐτῇ) αὐτῷ Χ, ΑἸεσ. (Αγαι. 1. ἔργα ἴῃ. ἃ ζυδηιι Ρτίτωδ.) αὐΐων ᾽ς. καὶ συνῆξε] ὠλλὼὼ συνῆζε ϑῖλν. Οἶἶτορ. συνῆξε) συνῆγαγε ΧΙ, τς, 18, το, 20, 30, 44) 54, 55) τό, 64, 71, )ς, γό, 82, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 134. Τοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ, συνηγῖεν 682. Σηὼν Σιὼν 63. 8ῖλν. Οἰἴἶτος; τάντα τὸν] Τι. 16, 57. 77, 85) 131, 144) 236, 437. Ὁ, Νὶς, αὐτῷ] αὐτῷ Ατηι. τ. Ασπὶ. Εά. Οεοζρ. ϑ,δν. τιαρενέξαλον] παρε- γεδαλεν τς, 18, 20, 44, ξ4, ςς, ς8, 63, 64, γι, ς, γ6, 85, 84, τοῦ, 1οθ, 121, 128, 134) 200. Οὐομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ἀπ Σ. Αγπι. Ἐὰ, ϑίαν. Μοίᾳ. τυαρενεδαλοσαν τό, 7), ὃς, τ44,) 236, 23 7. αρενεξαι λᾶαν 59. «τραρενεξαλωσαν 131. τσαρενίξδαλε τρὸς Ἰσραὴλ ϑίαν. Οἰἶοσ. εἰς Ἰασὰ] εν Ισραηλ 111. εν Ιασα Χ. ΑἸεχ. Ἰασὰ] 
ἴασσα τς, τό, 18, 29, ξ54γ ξξ» ς7, 49, 64, ς, 84, ιού, τοϑ, τα1, 128, 131) 134, 144, 209, 236. (οῃ!ρ!. ΑἸ. (δι. Νὶς. Αττῃ. τ. Αστῃ, ἘΔ. Εσσα 44. ἴσα τό. Ἰσσα 63. Ἰεσσα ὃς. ἴΑσσα ϑ8[αν. Οἴτος. παρετάξατο] παρεταξαῦῖο τό. ἐπολέμησεν 30, 84. Ατη. 1. Ασῃ. Ἐά. Θεοῖς. ϑ8ϊαν. παρετάξατο τρὸς] ἐπολέμησε μετα Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 44) 54) ςς, ὅ4, γ1, ἢς, γ6, 82, τού, 108, 121, 128, Σ24. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐπολέμησαν μετα τηᾶτῳ, ὃς. πρὸς Ἰσραήλ] τὸν Ἰσραήλ Οεοτρ. ἐπὶ Ἰσραήλ ϑιῖαν. ' ΧΧΙ, Καὶ τοαρέϑι -- Ἰσραὴλ 29], εὐ ἱπίεγῃγεά, 24. παρέ- δωκε) - αὐτὸν 16, 7, 77» 8ς, 131, 144) 236, 22). (Δι. Νὶς.Ἡ ἾἮσ- ραὴλ 1 Α Χ, 75. ἴοις. τὸν Σηὼν] ἐν χερὶ Ἰηλ τὸν Σιὸν βίαν, Οἴἶτορ. πάντα τὸν λαὸν] τον παντα λαον 1]. συμπαντα Τὸν λαὸν 1ο8. Οοιηρι. ἐν χειρὶ] εἰς χέρας Αττη. σ. Απη. Ἑά. σαν. Μοί. ἐν ὼχρρὶ Ἰσραὴλ] κ μῆς βίαν. Οὔἶτος. καὶ ἐπάταξιν αὐτόν] , Οδοῦ. ἐπάταξεν αὐτόν] ἕπαταξεν αὐτὰς Χ, 



εἰ ιν ἃ- 

ΚΡΙΤΙΑ Ἱ. 

κεφ. ΧΙ. 

22. ῥαίου τὸ χατοιχδντος τὴν γῆν ἐχείνην ᾿Απὸ ᾿Αρνῶν χαὶ ἕως [τῇ ̓Ιαξὸχ, χαὶ ἀπὸ τᾶ ἐρήμου ἕωρ)τοῦ 

Ἰοῤδάνουλ Καὶ γῦν Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἐξῆρε τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον ἄπο τροσώπε λαδ αὐτῷ 1σ- 

ραῆλ, χαὶ σὺ χληρονομήσεις αὐτόν ε Οὐχὶ ἃ ἐὰν χληρονομήσαι. σε Χαμὼς ὁ Θεύς σε αὐτὰ χλη- 

ρογομήδεις" χαὶ τὸς πάντας ὃς ΤῊΝ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν απὸ προσώπου ὑμῶν, αὐτὲς χληρονο-- 

μήσωμεν ; Καὶ νῦν μὴ ἐν ἀγαθῷ ἀγαϑώτερος σὺ ὑπὲρ Βαλὰχ υἱὸν Σεπφὼρ βασιλέως Μωάβδ, μὴ 

μαχόμενος ἐμαχέσατο μετὰ Ἰσραὴλ, ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτὸν, Ἔν τῷ οἰχῆσαι ἐν. ᾿Εσεδὼν 

ΧΙ, τς) 18, 29, 54) ξξ, τό, 63, ὅψ γ1ῖ, γ5, 76, 82, 84, τού, 1οϑ, 
121, 128, 134) 200. (ομρί. ΑἸά4. Αἰοχ. Αττη. ΕΑ. 814ν. Μοίᾳ. α αυ- 
τον ςθ. ἐπάταξεν αὐτόν: καὶ ἐκληρονόμησεν Ἰσραὴλ] ἐπαταξεν 
αὐτοὺς Ἰσραηλ και ἐχληρονομῆσεν 44. καὶ ἐκληρονόμησεν--- γὴν 

ἐκείνην} λα οὐ ἱπιετπηδά. (αἵ. ΝΊς. καὶ ἐκληρονόμησεν Ἰσραὴλ) 
α Ισραηλ τοϑ. καὶ ἔλαθεν Ἰηλ δῖαν. Οἴτορ. Ἰσραὴλ) ὁ Ἰὴλ 

Θεοῖς. πᾶσαν τὴν γὴν] τὴν πασαν γὴν 11, τό, 77, 8ς) 131) 
144. 436,23). Ὥᾶσαν γὴν αὐτῷ 44. τὴν γὴν σαδαν (7. 

του τῷ») γό, 84, τού, 134. (οηρ!. ταν τὸ ὁριον αὐτε (υϊ νἱάε- 
ἴ) 108. τᾶν τὸ ορίον 209. κα πᾶσαν Αγ. 1. αἰΠ4π6. Αὐτη. Ἐάὰ. 
δῖαν. Οἷἶτογ. α τὴν (οἀά. Ατην. φυΐπαια. 
1 ΠΟΙ. ἴεᾳ. ] του Αμορραιου απὸ Αρνων χαι εὡς τῇ ἰαξωκ καὶ απὸ τῆς 

ἐρημα 10. τ ᾿Αμοῤῥαϊᾳ] τῶν ᾿Αμωῤῥαίων Ατη]. 1. 4Αἰϊχας, Αἰτῃ. 
Ἑὰ. τῶν ̓Δμωραίων Οοἀά. Ατην. φυΐπαι!Ε. τῇ κατοικδντος} κα ς δ» 
)ς. τῶν κατοικέντων Αττα. τ. Αττη. Εἢ. ὃς κατῴκει Οογῃ. τὴν 

γὴν ἐχείνην} ἐν Τῇ Ὑὴ ἐχεινῃ Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30) 44, ς 5) 64, 719 76, 
8459 τού, τοϑ, 128. 134. ΟΟΙΡΙ. ΑΙά. Αγπ). ι. Απῇ. ΕἘὰ, ὥς, οὐ} 

ἐκείνῃ ἴῃ οἰαγαξς, πλΐποσς, Αἰεχ. α 75. -Ὁ καὶ ἐκληξονομῆσεν τᾶν 
ὁριοὸν τῷ Αμορραια 131: Ἔ και ἐκληρονόμησε πᾶν τὸ ὁριον τὸ Αμορραια 
123. ἐκείνην τὴν γὴν Οεογς. ἐπὶ τῆς γῆς ἐχείνης δῖαν. τὴν γὴν 

ἐκείγην--- Ἰαξὸκ ἴῃ οοπι. {64.] ἐν τῇ γὴ τὰ Αμορραιξ, τὰ κατοιχέντος ἐν 
Τῇ γὴ εἐκεινὴ απὸ Αρνων εως Ιαξοκ 121. 

ΧΧΙ]. ᾿Απὸ ᾿Αρνὼν] καὶ ἐχληρονομηῆσεν τᾶν τὸ ὁριον τὰ Ἀμορραιὰ 

απὸ Αρνων τς. τό, 18, ς2, τύ, ς7, 63, 6.., 779 236, 237. (οπιρ]. ΑἸά. 

ΑΙεχ. (δῖ. Νῖίο. ἔς, πῇ πάντα ὕτὸ πᾶν, 30ο. καὶ ἐκληρονομησεν 

Ἰσέσπλ πᾶν το ὁριον τοῦ ΒΜΟΡΡΩΙΝ απο Ἄρνων 4, 59, γ6. ἔς, πῇ ἐ ἐκ- 

ληρόμησεν, 82. καὶ ἐκληρονόμησεν Ἰνλ πᾶντα ὅρια ̓Αμωρραίων πὸ 

᾿Αρνῶν Ἀπ. Ἰ ἢς, ἔπε ὠπὸ ᾿Αρνῶν, Αγην. Ἑά. ἀπὸ ᾿Δρῶν Οθούς. 

ἴλαξον τᾶν ὅριον τϑ ᾿Αμορραΐα ἀπὸ ᾿Αρνὸν διαν. Οἴτοσ. καὶ ἔλαϑε 
πᾶν ὅριον τὸ ᾿Αμορραΐε ὠπὸ ᾿Αρνὼν 8ϊαν. Μοίᾳ. ᾿Δπὸ ᾿Αρνὼν--- 

᾿Ιορδανου) καὶ ἐκληρονομήσεν Ἰσραὴλ πᾶν τὸ οριον Αρνων χᾶϊ εως τοῦ 
Τορδανε 84. καὶ ἐκληρονομῆσεν Ἰσραὴλ παν τὸ ὁριον ΤῈ Αμορραίου τοῦ 

κατοιχειζος ἐν τὴ ὙὙ ἘΧΕΙγη" χᾶι ἐκληρονομῆσεν Ἰσραὴλ παν τὸ οριον του 
Αμορραιε ἀπὸ Αρνων χαὶ ἕως ἴορδανε τοό, καὶ ἐκληρονομῆσεν Τσραηλ 

“ταν τὸ οϑιον τὰ Αμοῤραιξ απὸ Ἄρνων καὶ εως τε Ἰορδᾶνε 1 καὶ 
πο ἀμ Αγ). 1. Ασα. Εα. Οξογρ. δἷδν. καὶ ἴω -ἐρήμε] 

ἕως τ" ---ἐρήμε] αὶ . τὰ Ιαξὸκ] ᾿Αρθὺκ Αττη: 1. ατῷ 

ἀπ: ἘΔ. 8ϊαν. Μοίᾳ. "λεϊ Ἐ τῶν, Οἴἶτοσ. τοῦ Ἰαξὸκ--ἕως 29] 
λα οὐπὶ ἱπιειτηθά. χ6, 82. Ἰαδδμ Ἰακωξ τό, γι, 131. Ιεροδααλ 
ςς. Δᾷξοκ τό. Ἰαδὼκ ΑἸά. (δι. Νὶς. ᾿Αθὸκ Θεοῦ. καὶ ἀπὸ 
τῷ ἐρήμε ἕως τὰ ᾿Ιορδᾶνε} ἌΧ, ΧΙ, τς, 18, 29, 44) ς 5, 59, 64, 71» 
128. ΑΙά. καὶ εως υἱῶν Αμμὼν ς8. 'τὰἪ ἐρήμιε} τῆς ἐρῆμα 11, τό, 

6, ς 7, 63, γ7. ὃς, 108, 1315) 144) 300, “36, 237. (οπιρὶ. Αἰεχ. Οἵ. 

Νι:ς. ἕως τ} καὶ ἕως τῷ Οομρί. ΑἸεχ. ῖ 
ΧΧΙΠΙ. Ἰσραὴλ 15} τὰ Ισραηλ 9. καὶ 1345 237. Αἴεχ. πὸ 

προσώπα) εκ τροσωπε Χι ΧΙ], τς, 18, 20, 445 5») 64, γ6, 84) τού, 

1Οϑ, 121) 128, 1324. (οηρὶ, ΑἸά. ΑἸοχ. λα) τὰ λας ΧΙ, τς, 

18, ςό, 63, 64, 158. ΑΙά. ΑΙεχ. κ͵)ς. λαΐ αὐτῷ͵ α 44. γό, 84, 

τού, 124. κλαᾶντξι2ι. λαΐξ αὐτῷ Ατηι. τσ. ται Εά, Οθοτρ.: ϑίαν. 
Ἰσραὴλ 45] Α 75- τα Ισραηλ γό, 84, τού, 134. καὶ σὺ] καὶ σοι 

τού. καὶ σὺ κληρονομήσεις] σὺ δὲ ϑέλεις κληρονομῆσαι ϑίαν. 
Οἴϊτορ. καὶ σὺ ϑίλεις κληρονομῆσαι 'δίαν. Μοίᾳ. «κληρονομήσεις 

κατακληρονομήσεις 306. αὐτόν] -[- ἐπὶ σοι 44) 53 59, 75. 76, 85, 84 
τού, 124. -Ἐ ἐπὶ σε 58, 64, τοβ. ΑΙά. ΑἸΙεχ. -Ὁ ἑαυτῷ ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΝ. Οὐχὶ ἃ ἐὰν κληρονομήσει σε Χαμὼς] εχ! οσα κα]εκληρονο- 

μησεν σοι Χαμως Χ, τς, 18, 190, 29, 30, ς8, 64) 1ο8. Οομρρὶ. ΑΙα. ΑΙοχ. 
Ὡς, ΠΙΩ σὺ ῥῖῸ σοι, ΧΙ]. ποππὸ φμαεμπσως ἀρεγεάαυϊε δὶ Ολανιος 
Αὑξ. ἃ ἐῶν κληρονομήσει) ὁσὰ κατεκληρονομησε 71. ἀλλ᾽ ἢ ὅσα 
κατεχληρονόμησε γ6, ιοό. ἃ ἐᾶν κληρονομήσει, σε] ἀλλ᾽ ἢ ὅσα 
κατεχληρονόμησέ σοι 44.) ς4,) ζ9,) 82, 84. ἔς, πἰῆ ἡ ἢ ὅσα, 134. οσα 

ἔαν κατεχληρονομῆσεν σοι ζῷ, 121) 128. οσῶ ὧν Χληρονομησῃ 6ε 

κ6. οσα εαν κληρονομήσει σε 63. ἀλλα ὡσα καϊεκληρονομῆσει (ἀυδ. 
ἂπ κατεκληρονομήσαι) σοι 7ς. κληρονομήσει σε] κληρονομήσει σοι 
16,209. Χληρονομησὴς συν ζ2. Ἀληρογομηση σοι 7) 775 85» 131} 

144. 436. (αι. ΝῖΙο. αὐτὰ] ταυτὰ 1ζ5) 18, 44, ζ4, ςτ, ς9, 64, 
75. 76, 82, 84) τού, 128, 134. ΔΙά. α 141. κληρονομήσεις) καΐα- 
γος. 11, 

κληρονομήσεις 109) 45, 1ο8, 121. Οομιηῖ. ΑΙά. 

Ὑ αυ-. 

τῇ ᾿Αμοῤῥαί---ἐρήμου. 

εἰ σομεν ϑίαν. Νοίᾳ. 

ἈΛΠΕΟΌΜΉΞΕΙ 52. 

λα 1:28. κληρονομήσει σοι ϑίαν. Οἴἶζορ. καὶ τὲς πάντας} αὶ τοὺς 

(ρείπιο : βαθεῖ τηδηι τες. 18.) ς8. καὶ τὲς πᾶντας---χληρονομήσω- 

μεν] καὶ τσαντὰ, οσα κα]εκληρονομῆσεν ἡμῖν Κυριος, ο Θεος ἡμων εκ 
τροσωπτε ὑμῶν, ταυτὰ κληρονομησωμεν 22, χᾶι παύΐα ὁσα χατεχληρο- 

γομησε Κυριος ο Θεος ἡμῶν, καὶ εζηρεν ἐμπροσθεν ἡμῶν ταντὰ κληρ. 44., 
καὶ παήϊα οσα καΪεκληρονομησεν ἡμῖν εϑνη Κύριος ο Θεὸς ἡμῶν, καὶ εξηρεν 
ἀπὸ προσὼπὲ ἡμῶν ταύϊα κληρονομήσομεν ξ4. ἔς, πῇ χληρονομησωμεν, 

25. καὶ πανῖα οσα καϊεκληρονομησεν ἡμῖν εϑνη Κυριος ο Θεος ἡμῶν καὶ 
ἐξῆρεν ἅπο τροσωπα ὑμῶν ταυτα κληρονομησωμὲν 59. χαὶ ὶ πάτα χλη- 
βονομήσεις εἰς γὰρ ἡμῖν ἔϑγη Κύριος ὁ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐξῆρεν ἀπὸ προδ- 

ὦπε ταῦτα κληρονομήσομεν (ἢς) 81. καὶ πανΐα οσα κατεχληρβονομῆσεν 

ἡμῖν ἐϑνη Κυριος ο Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐζηρε ἐμπροσθεν ἡμῶν, ταυτα κληρονο-" 
μῆσομεν 845) 134. ἢ, πῆ χληρονομήσωμεν, τού. και πανῖα οσα καῖε- 

κληρονομῆσε Κυριος ο Θεος ὑμῶν εκ προσωπε υμῶὼν αὐτὰ κληρονομήσομεν 

108, 121. εἰ ονιπὶα φεαεμηφμε ἠγεάμαυὶ! Πονεῖπες Πομς ποθεν α γαείε 

νοῇνα, ἦσο ἠεγεάἰαῤῥπμε: Αὐρ. τὲς παᾶντας ἃς ἐξῆρε] τταντα οσα, 
κατεχληρογομῆσε Χ, ΧΙ, το, 30) ςς) 71. ΟΟπιρί. ΑἸΙεχ. ταντας ες 

ἐξηρεν καὶ τραα οδα κατεκληρονομῆσεν 1 ς) 64, 128. ΑἰἸά. παιΐα οσαὶ 

κατεκληρονομιησεν ἡμῖν εὔνη 76, ἐξῆρε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν] εζηρε 
και πᾶντὰ οσὰα κατεκληρονομῆσε Κυριος ο Θεος ἡμῶν 18. Κύριος ὅ 
Θεὸς ἡμῶν] ργαπιϊτς. σοι 111. ῥγαραντῖ. ἡμῖν Αἰά, ρῥγϑπητῖ. ἰάθη ἐπ 
ομαγαέζ. πηΐποτε ΑἰεχΌ ἀπὸ τροσώπε ὑμῶν] τρο προσωπα ὑμῶν 30. 
τρο ροσωπε ἡμῶν τό... νναϑπὸ ς8, 63. ἀπὸ τοροσώπε ἡμῶν (ἴῃ οδλε 
ταξξ. παΐπογα ΑἸ]εχ.) δῖαν. πὸ τοροσώπε ὑμῶν, αὐτὲς] ἐκ προσωπα 
ὑμῶν αὐτὰ Χ, ΧΙ, το. (ὐοπηρί. ΑΙά. ἐκ τροσωπε ἡμῶν, ταῦτα τςς 

18, 64, 128. ὥς, πἰῇ αὐτὰ, ςς. καὶ εἐζήρεν ἐμπροσϑὲεν ἡμῶν, ταυτὰ 
6. Ὡροσώπε ὑμῶν] τροσωπα ἡμῶν τό, 131, 1444. 200. Οδῖ.. ΝΊοι 
αὐτὰς} αὐτὰ γι. Οοπιρί. Αἰεχ. αὐτὰς ᾿κληρονομήσωμεν) αὐτὲς 
ἡμεῖς κληρονομήσομεν Αττλ. τ. Αγ. Εά, αὐτὲς κληρονομήσομεν ἡμεῖς 
Οεογρ. ἡμεῖς κληρονομήσομεν δίαν. Οἶτοξ. τάτες ἡμεῖς κληρονομήο 

χληῤβονομήσωμεν] ΠΥ ΠΕΤ ΡΒ Χ, ες. ἘΌΡΕ 
ΑΙά. ΑΙεχ. κατακληρονομησομεν 144. 

Καὶ γὺν σὺ μὴ (μοτᾷ, ΧΧΝ, Καὶ νῦν μὴ] νῦν δὲ μὴ Αὐπ. τ᾿ 

᾿Αλλ᾽ νῦν 8.αν. Οἰἴἶτορ. νῦν μὴ---υἱὸν] νῦν μοὶ κρεῖσσον εἰ δυ Βαλὼκ 
τὸ ἡ )ς. ἐν ἀγαϑῳ ὠγαϑώτερος σὺ] κρείσσων εἶ συ 30, 44) ξ4: 
Αἰεκχ. ἐγαϑώτερος ἴ ἔσῃ σὺ Αττῃ. 1. ΑΥηγ. Ἑά. ἀγαϑώτερος Οεογρ. 
ἀγαϑώτερος εἶ σὺ δίαν. ἐν ἄγαϑῳ ὠγαϑ)ώτερος σὺ ὑπὲρ Βαλὰκ 
υἱὸν] κρεισσων εἶ σν Βαλαχ νι Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 55» 64, 121. 
Οοπλρὶ. ΑΙά. ἔς, αἰῇ κρεῖσσον, 717) 128. χρησσον σὺ εἷς Βαλακ 

υιος 19. χρεισσων εἶ συ Βαλακ τῇ υἱὰ γό, 1 34: ἤον ὨἷΠ. κρεισσον, 

ιοό. κχρεισσων Βαλακ τὰ νιὰ 82. Ἄρεισσῶν. εἷς συ Βαλακ νιξ τοϑ. 

ἀγαϑώτερος] αγαϑοτερος 131. σὺ ὑπὲρ Βαλὰκ υἱὸν] συ περ τὰ 
Βαλακ υἱ 58... ὑπὲρ Βαλῶκ υἱὸν] τᾷ Βαλαὼκ υἱὰ αν. Οἰΐἕγορ; 
τὸ Βαλὰκ υἱξ δῖαν. Μοίᾳ. Βαλῶκ) Βαλαακ ς6. Βαλχαμ ξ9. 

τὸ Βαλῶκ ΑΙεκ. Βαλῶὼκ--αὐτὸν] Βαλακ τὰ νιε Σεπφωρ τὰ δικαι 
σάμενε δικὴν μετὰ Ισραηλ; μὴ μαχῇῃ ἐμαχῆσατο μετα Ισραηλ, ἡ ποο 

λέμω ἐπολεμῆσεν ἀντοῖς ς4. Βαλὼκ υἱὸν] Βαλακ ὠὦ (Πε) 63: 

Σεπφὼρ) Σαπφωρ 144. Σεφὼρ Οοπηρὶ. Σεπὼρ Ατη). τ. Ατπ. Ἑὰ; 
Θεοῦ. Ββαλὰκ υἱὸν Σεπφὼρ βασιλέως] Βαλακ τὰ υἱε Σεπ. τε βασ. 
44. υἱὸν] τῇ υἱ5 το. βασιλέως Μωαξ] βασιλεα Μωχξ 11, τό; 

ξα, ςύ, ς7, 63, 77) 8ς7γ.131) 1445) 200, 236, 237. (δῖ. Νίς. -Ὁ τὰ 
δικασαμενε δικὴν μετὰ Ἰσραηλ. ς-ς. τῷ βασιλίως Μωαξ τε δικασα- 
μεν δικὴν μετὰ Ἰσρᾳαηλ ς9, 7ς. Ργαπηϊῖ. τς 82, τοῦ, 124. μὴ 
μαχόμενος] Ττ. Οερῖρ. μαχόμενος) μαχη Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 

29.) 30» 44. δ. 64, 719. 24. 76, 82, 84. τοό, τοϑ, 121, 128, 134. 
Οὐοπιρί. ΑΙά. Αἰεχ, ϑιδν. Μοίη. α ϑιαν. Οὔτορ. ἐμαχέσατο) 
ἐμαχησαῖο το, 30, ς8, 64, τοϑ, 118. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. μετὰ Ἰσραὴλ) 
προς Ισραηλ 48. κατα Ισραηλ ἀορ. τὸν Ἰσραὴλ Οεοτρ. ἢ το. 
λεμῶν] ἢ μὴ πολεμὼν 8αν. Οἴἶτον. πολεμῶν] πολεμὼ 7ς. ΟΟπιρΙ: 
ἐπολέμησεν) ἐπολέμησαν ΑΙά. μὴ ἐπολέμησεν Οεοτρ. 
τὰς Χ, ΧΙ, 18, 295 30) κδς,) 6, ς8, 63; τ21,) 128. Αἰά. αὐτοῖς 1 ζς 

19, 44, 59, 64, 74» γ6, 82, 84, τού, το, 134- (μηρί. ἐν αὐτοῖς, 
οὐτα ἐν ἱπ ομαγαόϊ, υγΐπογε, Αἰεχ. τρὸς αὐτὰς Ατπ). τ. Αγῃ. Εἀ, 

ἐπ᾿ αὐτὸν ϑίαν. Οἴτορ. 
ΧΧΥΙ, Ἔν τῷ οἰκῆσαι] εν τῷ οἰκω Ἰσραὴλ 111, τς, 18, 64, τοβ, 
28 

2 κΑ 

αὐτὸν] αὖ. 



Ξ] 

ΚΡΙΤΑῚ. 

ΚΕΦ, χι “Ἴ εν Ὁ πὸ νΝ » ΄, ᾿ς ζ,. -, 
ΠΠΠΠΉἢῸ γῆ Αροὴρ καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, χαὶ ἐν πάσαις ταῖς πσόλεσὶ ἈΧῈ ἘΥ ΤΟΙ (εἰ 5 αὐτῆς; ἷν ὺ διατί οὐκ ἐῤῥύσω αὐτὰς ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ - ΚΑῚ ἴς ππαρὰ τὸν Ἰορδάνην, τριαχόσια ἐτή.; Καὶ διατί οὐχ εὀῤῥύσω αὐτὰς ἐν τῷ χαιρὶ ω: Καὶ 
τ ἮΝ 3.ϑ,2. ο ΄ “ ΄ 2. » ᾿ Ἄ 
γῦν ἐγώ εἶμι οὐχ ἥμαρτόν σοι, χαὶ σὺ ποιεῖς μετ᾽ ἐμᾷ πονηρίαν τῇ πσταρατάξασϑαι ἐν ἐμοΐ χρί-. 

ρ 3 Ν “",ςᾳ,» 7 Τὰ Α Ζ΄ 

γαι Κύριος ὃ χρίγων σήμερον ἀναμέσον υἱῶν ᾿Ισραὴλ χαὶ ἀναμέσον υἱῶν ᾿Αμμών. 

βασιλεὺς. υἱῶν ᾿Αμμῶν τῶν λόγων Ἰεφθάε, ὧν ἀπέςειλε πρὸς αὐτόν, 
Καὶ ἐχ ἤκουσε 

Καὶ ἐγένετο ἐπὶ ᾿Ιεφϑάε 
μο -οΗ ες ἈΦ δ ᾿ ἙΝ Ἃ πγεῦμα Κυρίδ, χαὶ παρῆλθε τὸν Γαλααδ, χαὶ τὸν Μανασσῆ, χαὶ παρῆλϑε τὴν σχοπιὰν Ταλαὰῥ 

᾿ ᾿) 
Ἢ ἐ 9 ψ ρῸ ’ Ν ᾿ 3 Ν Χ Ἰ ' 

ἔραν υἱῶν ᾿Αμμών. Καὶ ηὔξατο ᾿Ιεφϑάε εὐχὴν τῷ Κυρίῳ, χαὶ εἶπεν, Ἐὰν διδὸς δὼς μοὶ εἰς τὸ πσέραν υἱω 
" ΄ ἕ Ν Εἰς ἐς ἀλρῦν ἐν ἃ Ἃ,. έλ ΣΝ ων 96 “Ὃ “σ 

ε 24. . υ ΩΝ , 
{«- Χο 1 ωβᾶ τὰ 417. 4:: 

τὰς υἱὰς ᾿Αμμὼν εὖ τῇ χερὶ μδ, Καὶ ἐςχι ὁ εχπορευομενος ὃς ἀν ἐξ νὴ 7 τῆς ϑυρᾶς 

128. Αγ 1. Ἄτω, Ἐά, εν φω υριω Ἰσραὴλ 19. ἡνίκα ῳχησὲν Ἰδ. 
ραὴλ Οεογρ. διαν. οἰκῇσαι) -- τὸν Ισραηλ Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, 
527) ζς) 7, 635) 71) 77» 121) 131) 144, 236, 217. ΑἸά. (δι, ΝΙσ, 
χατοικισϑηναι τὸν Ἰσραὴλ 44, ςζ4,) γό, 82, τού, 124. οικισαᾶι τὸν ἴσ- 
ρῶηλ ς6. κατωισϑήναι τὸν Ἰσραὴλ ξο. χατωκισϑηναι τὸν Ισραηλ 75: 
κατοιχηϑηνοαι τὸν Ἰσραὴλ 84. -Ἐ Ισραηλ 8ὃς. (ὐοπ!Ρ!. ΑἸεχ. ἐν 
ἜἘσεξω»] ἐν Εσσεξων 18, 77. ἐν τὴ Εσεξων ςο, γό, 849. τού, 134. ἐν 
᾿Εσεδὸν Αττη. τ. δίαν. Οἶτορι ἐν τοῖς ὁρίοις] τοις περιοίκοις 84. 
ἐν τοῖς ὁρίοις τ"---ἐν τοῖς ὁρίοις 4} ἐν ταῖς ϑυγατρασιν αὐτῆς, καὶ εν 
Αροηρ και ἐν ταις ϑυγατρασιν Χ, ΧΙ, τῳ 29, ς ξ) 64, 151. Οοπιρὶ. 
ΑΙα. ΑΙοχ. ὧν ταις ϑυγατρασιν 1ΙὉ0 1ο8. 128. τοῖς ὁρίοις 15] 
περιοίκοις 82. τοῖς ὁρίοις ὉΪ5] ταις ϑυγατρασιν 18, 71: τοις ταρ- 
οιχοις γό. τοις περιοίκοις τού, 134.  ὁρίϑις τ} δπεριοίχοις 44 54. 
παριοικοις ςο. ὁρίοις αὐτῆς 19] περιοιχοις αὐτοῖς ὃς. καὶ ἐν γῇ 
᾿Ἀροὴρ] Ιαζηρ82. γῇ ̓ Αροὴρ] Ιαζηρ 11], 4.4. ς4, ςβ, ξ9, ᾽ς, γὅ, 
τού, 134... λα γὴ (ρηπιο; Βαδεῖ τηδηὺ τες, τό, 18.) 30, τό, ςγ, 63, 
71) 77, 85). 131») 144) 200, 236, 217. Οδῖ, Νίο. Απη. τ. Ασα Ἐάή, 
Οεοῦρ. ϑίαν. καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς 2] α 44. ξ4. ζ9, 7ς) 82. 
ἸῺ πιαγρίπε Απῃ, Ἐὰ, εἰξ νατῖα ἱχηργεῆα {ππτοτῖς ουγῆν!δ: χειρεργήμασι, 
011ὸ (επί. αὐτῆς 29] αὐτῷ ἐδι πάσαις ταῖς πόλεσι ταῖς] 
πόσαις ταῖς σόλεσιν αὐτῆς Οεοῦρ. ψάσαις πόλεσιν αἵ 8]αν, Μοΐᾳ. 
ταῖς σαρὰ τὸν ἸΙορδάνην] αἵ παρὰ ὄχϑην τῷ Ἰορδάνε Αἴ. 1. Αγ. 
ἘΔ. οἱ ἐν τοῖς ὁρίοις ᾿Αρνὸν δίαν, Οἴγος, τριακόσια ἔτη] ΤΥ, 
Απα, πα. Αγην, ἘΔ... τριακόσια --ἐκείνῳ] αἱ ἡσαν πλησιον Μωαδ εν 
τριακοσίοις ἔτεσιν. χαὶ διατι εκ ἐξείλοντο αὐτς ἐν τω καίρω ἐκείνω 44, 
γό, τοό. ἧς, πῆ ἄντας ΡΙῸ αὐτες, 54. ἴϊς, πἰῇ εἐξειλανῆο αὐτας; 82. - τριακύσια ἔτη} αι σαν πλησιον Μωαῦ εν τριακοσίοις ἐτεσι το, 84, 134... ὥς ἥσαν πλησίον Μωὰξ, ἐν Τ' ἔτη 75. καὶ διατί] διοτι 11]. λα καὶ Θεοῦ. καὶ διατί ἐκ ἐῤῥύσω] τι οτι εκ ἐρυσαντο Χ, ΧΙ, 20. ΑἸεχ. τι οτι 5Ξκ ἐῤῥυσατο ιξ. τι οτι δκ ἐρρυσαντο 18, ὅ4, γ1, 1οϑ8, 121) 128. (οτηρ!. ᾿ΑἸά. καὶ τι ὁτι ἐκ ἐρυσατο (,ἠάἶτο αἰϊοτο ρ 20 αἱ. ΤΔΠ.) ςς. ῥίατι ἐκ ἐξείλοντο 84. καὶ διατί κἀκ ἐῤῥύσω αὐτὲς] διατι εκ ἐξηγίειλοντο αὐ]ας 7ς. τί ἔριν ὅτι ἐκ ἐξέκλιναν αὐτὰς Αττη. τ. Ἄτχῃῃ. ΕΔ. διατί ἐκ ἐῤῥύσασϑε αὐτὲς 8ιῖαν. Οἰἶος. διατί] τι οτι 30. ἐκ ἐῤῥύσω αὐτὲς εκ ἐξείλαντο αὐτὰς ἐν τριακόσιοις ἐτεσι 0. ἐρῥύσω] ἐρρυσαντο ςό, ς8. ἐρρυσᾶτο ς). εξειλον 134. ἐκείνῳ] Ὑτ. ΟΘεογρ.. | 
ΧΧΨΠ. Καὶ νῦν ἐγώ εἰμι εχ] Κάγω εχ Χ, ΧΙ, σα ς) 18, 19, 20, 305 64. γ1,) 108, 121, 128. (πρὶ. ΑἸ4. καὶ ἔγω δὲ εχ 445 54, ζο, 75 76, 85, 84) τού, 134. ἃ γυν 54) τό, ς8, 62. καὶ ἐγὼ ἐχ ΑἸεχ. Ατη. 1. καὶ ἐγὼ ὅτι Αγπ). Εά. Ἐγὼ δὲ ἐχ Οεογρ. δῖαν. -ὀ σοι] ἐν σοι 445) 54) 50, γς, 82, 84, τού, 134. καὶ σὺ ποιεῖς) καε σοι ποίεις 131. ποιεῖς---παραταζασϑαι] μετ᾽ ἐμὲ ποιεῖς πονηριᾶν, και ᾿ ἥχεις τὰ πολεμῆσαι τοῦ. μετ᾽ ἐμ8} κατ᾽ ἐμὰ τς. τὸ τταρα- ταξασϑαι) Τὰ πολέμησαι Χ, ΧΙ, 1 ζ5) 18, 19, 29, 305 ςζ, 64; 71) 1τοβ, 1217) 128. (οπρὶ, ΑἸά4, ΑἸεχ. Ασα. Ασμῃ, ΕΑ. Οεογρ. 5]αν. Οἴἶτορ. τ΄ Χαὶ ἥκεις τὸ πολεμῆσαι 44, ς4,) ζο, 7ς», 76, 82, 84, 134. ὁ τὰς τό, τοολεμήσας 81ν. Μοίᾳ. ἐν ἐμοί] προς με 54) 50, 73, 82. Αγτῃ. 1. Ατπι. Ἐ4. ἐπ᾽ ἐμέ 5ίαν, Κύριος] ο Θεος Χ, 29. ὁ Κυριος ΧῚ. ΑἸεχ. . ὁ κρίνων} ο 1]. σήμερον) α ςς, ὃς, 114. 

ἀγεμεσων ἢς. υἱῶν τῷ εἴ 9"] τῶν υἱῶν Αἰεχ. ΑΥπὴ. ἐσ. Αγ. Ἑά, χαὶ ἀναμέσον] , ἀναμεσοὸν 71. κα καὶ Απη. 1. Αττη; Ἑά. Οεογρ: υἱῶν 4.} τῶν υιων τοῦ. Θδογξ." κα 55,.236.-Ὁὸ ᾿Αμμών] ργατηΐε, καὶ 44. ᾿Αμόν (ἢς ἴπ σουη. 184.) Ατὐπηι αι. ᾿Αμώῶν σέο. ΄. ΧΧΥΠΙ. Καὶ ἐκ ἤκεσε βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμὼν] αὶ ζΌ. 
πσήκεσε ΧΙ, τό, τ8, 10, 29, 30, 44» 545 ξξς, τό, ςγ, ς8, 63, 64, γι, 73. 76, 77. 82, 84, ὃς, ιού, 1τοϑ, 121, 128, 111) 1345) 144) 226, 247. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δὲ. Νίς. βασιλεὺς υἱῶν] βασίλευς τῶν νιων Χ, τοό. Ατη). τ. Αγπι, Ε4, δῖαν. Οἰἶτορ. βασιλεὺς υἱῶν ᾿Αμμὼν) Δ 84, 75. -ἃ νιὼν 71, -Ἐ χαὶ εχ εἰσήκεσεν ἱπίεῦ ἹΏσΟ9 ΑΙΕΧ. α υἱῶν ᾿Αμμὼν ὕδοῦρ. Αμμὼν--καὶ ἐγένετο (Οη). ἔε4.} Αμμων καὶ ἐγένετο 
44. Τῶν λόγων] τον λρογον γς. (γ6.. Πιρταϊςήρι,) καὶ ὅκα ἰσηχωσε 

“Ὁ 

καιρῳ 

ἤκεσε] 

. Φ 
ἀναμέσον 15]. 

τῶν λόγων Ἰεφϑαε] τὲ; λογὰς Ἰεηϑάε 
Τὼν λογων 85. 84) 114. 

Ἰεφ94:) 
Θεοῦ. τῶν λόγων Ἶ[εφϑάε, ὧν] τον λογον [εῴϑαε ὃν ξς. 
Ἔϑα (ἢς Ἰηῆα) ϑιΙαν. Οἶτορ. ὧν] ον ςο. (γδ. {ιργαίοσρι.) ὧν 
ἀπέςειλε πρὸς αὐτόν] ὃς ἀπέςειλεν αὐτῷ Οεογρ. 

᾿ ΧΧΙ͂Χ, ἐγένετο] ἐγενηϑη Χ,, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ςς, ὅ4, γι, 
108, 121, 128, Οοπηρί. ΑἸΙά. ΑΙεχ. ἐκὶ Ἰεφθάε πνεῦμα Κυρί!} 
πνευμῶ Κυριδ ἐπι Ιεφθαε τό, ςγ, γ7, 216, 237. Οαῖ. Νῖς. πνεῦμα 
Κυρίᾳ ἐπεφϑάε (ς) α 41. καὶ παρῆλϑε τ- Μανασσῆ] α Ουπὶ 
Ἰηϊεγηγεά, 237. εἰ 2ενγεχὶ! Οα]ααί, εἰ Μηπαζξ, Αὐρ. καὶ ἦλϑε διὰ 
Γαλαὰδ, καὶ διὰ Μανασὴ Αττη. τ. Ατηι. Ἐάὰ. καὶ παρῆλϑε ι5-- 
᾿Αμμῶν) και διεδη τὴν Γαλααδ και ἀποσχοπισας Γαλααδ εἰς το πέραν υἱῶν Αμμων το, 108. παρῆλθε 15] εδιεθη (ἴἴὰ δηΐπη νἹἀεἴυγ Ἰορὶ ΡΟΙἘ) 18, διεδη 10, γι. παρῆλϑε 15] διεξη τς, 29, ζ4, ςς, ὅ4, 82, τού, 121, 128. ΑΙά. παρῆλθε τὸν Γαλααϑ] διεξη τὴν γὴν Γαλααὺ Χ, ΧΙ, 44, γδ, 84, 134. ΑἸΙεχ. ϑδιεξη τὴν Γ αλααὸ ᾽ς. (ομρΙ. τὸν Γαλαὰδ] τὴν Γ ἀλααδ ς4. τὴν γὴν Γαλααὃ τού, 151. καὶ τὸν Μανασσῆ, καὶ παρῆλθε] α 71. τὸν λίχνασσῃ] τὴν Μανασσῇ Οομρὶ. δι. Νίς. τὸν Μανασῇ Οθογρ. ϑδἷαν, Οἴτορ. καὶ παρῆλθε 2]. 30. καὶ διεξη 124. καὶ παρῆλθε 2" --᾿ἴμμὼν) σ᾽ ἐΓαηβ βεοκίαη Οαἱααί, εἰ ἐς “ῥεειία Οαϊααί σα ἔτακε “)ος “ἤσινποη : Αυξ. παρῆλθε 29] διεδη 18, 44). 76... ᾳϑ ᾽ς. παρηλθον 4216. παρῆλθε τὴν σκοπιᾶν Γαλαδ δὴ διεδη τὴν σκοπιαν Γαλααδ και απὸ σχοπιας Γαλααὸ Χ, ΧΙ, 84. (οπρί. ΑἸὰ. ΑΙεχ. ἦλϑε διὰ τῆς σχο- πιᾶς Γαλαὰδ Απη. τ. Αγ. ΕΔ. παρῆλθε τὴν σκυπιᾶν Γαλαὰδ, καὶ ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς Γαλὰδ ΟΘεοτρ. παρῆλϑε τὴν σκοπιᾶν Τ' αλαὰδ, καὶ ἀπὸ τῆς σχοπιῶς Γαλαὰδ παρῆλϑεν ὅ8ῖαν. 

σκόπι (Πς) γι. Γαλαὰδ εἰς] Βαλααμ καὶ ἀπο σχοτιας Γαλααδ ες ᾿ς. εἰς τὸ πέραν] ρτατηῖτι. καὶ ἀπὸ σχοπιας Γ αλααὸ τς, τό, 29, 30, 52, κ4,) τό, ς7, 63, 64, γό6, 77, 8ς, τοῦ, 121, 131, 134, 144, 236, 237. (αἴ, ΝΙίσ. ρτγατηΐτ. καὶ απὸ σκοτιὰς ς8, Ρῥγϑο πη. και πὸ τῆς σχοπιας Γαλααδ 200. υἱῶν] τῶν νιων τοῦ. Ατηιο ς. Ἀπ. Ἑά. Οεοῦρ. ᾿Αμμών] Λμὼν (ἢς ροῆεα) 44. 
ΧΧΧ, ηὔξατο] ευξατο 84. προσηύξατο ὃς. Ἰεφϑαάς) Ἰεϑαὶ δῖαν. Οἴτορ. τῷ Κυρίῳ] πρὸς τὸν Κύριον Οεοτρ. 8|αν. Οῆτορ. καὶ εἶπεν] λεγων 44, ςς, γό, 84, τού, 1324. ἘΔν] ργαιπηῖ. Κύριε δῖαν. Οἰἶτορ. Ἐὰν διδὰς Παδεῖ εαν ἴῃ πηᾶγο, 16. Ἔν διδὲς δὼς μοι) δ᾽ γα ἴοπε γα δὶ εὶς »1ὶ Αυν. διδὰ; δῶ] ταρχδωσει παραδως Χ, ΧΙ, ςς, γι, ,ς, 82, 84, 1οϑ, 128, Αἰεχ, 81ν..ἅ πᾶραδὼς ιξ. παραδόσει παραδὼς ι8, 20, 10, 6.4. ΑΙά. παραδώη ([οτῖε παρα- δόσει) τπαραδὼ 44. ταραδοσει δὼς 4. παραδόσει τεχρχδὼ γη6. παραδὼ (ἢς) παραδῶ τοῦ. τ αραδωτει ταράδωὼ 114. διδὰς δὼς μοι} παραδόσει παραδὼς μὲ τπᾶγρ. ὃς. τχραδόσει παραδὼς τῶι. (ομρὶ. παραδόσει παραδὼς μοι Οτΐρεῃ. ἀς Ογαῖ. τότ, ἷ. Ρ. 203. δῷς μοι] α μοι 11, 16, ς7, ς8, 63, 77, 131, 144, 236. Οεοτρ. αὶ 237. ᾿Αμμὼν] Αμμως τό, 131. ᾿Αμὼν (ἢς 'πῆ) Οεοτγρ. ἐν τῇ χειοῖ] τη Χ, ΧΙ, τό, 18, 44, ς4, 55» 575 64) 7ς, 77, 84, ὃς, τοϑ, τΔ1, 128, 111,. 134, 144) 236, 227. Οοτγρί. ΑΙεχ. Οτῖρ. ἰος. οἰ. εἰς χέρας Ατην. 1. Αγ. Εα. 

ι ΧΧΧΙῚ, Καὶ ἔραι---ἐξέλϑῃ]} Εἰ ἐγὶ φαίσμπφμο ἐχϊεγὶξ Αὐρ. τῷ ὃ ἐκπορεύσεται (τῷ ρἱεοπαίξς.) 8]αν. Οἴτοσ ὁ ἐκπορευόμενος] α ες, 18, ζ4, ς8, ς9, 6.7 5, 82, 128. Οτΐρ. ἰος. εἶζ. Οεογσ. ,,.ο (16. «ἠάϊς ἔργα [1Ώ.} 71. ὃ ἐκπορευόμενος ὃς ὧν ἐξέλϑῃ] ὃς ἐχπορευόμενος ἐχ- πορεύσεται ἌΓηχ, τ. Ατπ). Εά, ὃς ἄγ] ος εν 1, ΧΙ, ας, 18, ς7, ς8, 64, γ7, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 134, 230, 237. Οχῖ, Νὶς. Οὐ. ἰοο. εἴτ, ἐᾶν Χ, 63. εὡς ἂν 44. ας 4. ὃς ἃν ἐξέλθῃ] ὦσαν ἐξέλθεις (ἢς) ᾽ς. ὃς ἂν ἐξέλϑοι (οπρὶ. ὃς ἐχπορεύσεται Οεοτρ. ἀπὸ τῆς] ἐκ Τῆς τό. ἀπὸ τῆς ϑύρας] εκ των ϑύρων Χ, τς, ι8,. 29, 30, 44, ςς, 64, γι, γό, 85, (πγαγρ. 8ς.) ιού, 1οϑ, 121, 128, 124. (ομρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Οτίρ. ἰος. εἰζϊ, εκ τῶν Χέιρων 7ζ. ἐκ τῶν ϑηρων 8... “ε “απεῖς; Αὺξ. ἀπὸ ϑυρῶν Αἴπη, τ, ΑτΩῖ. Ἐ4, 8512Δν. ἀπὸ τῆς ϑυραᾶς---ἰπι- ςρέφειν] ἐκ τῶν ϑυρὼν μὰ εἰς ἀπαντησιν μοι εν τῷ ἐπιςρεΐαι Χ]. εκ Τῶν ϑυρων τὰ οἰχῳ μὲ εἰς απαντῆσιν μοι ἐν τῷ επιγρεψαι 4. τὰ 

Ν Ν ν.» ΤῊν σχοπιαν] χαᾶιϊι απο- 

"νὴ 

28, 

20. 

30. 

31. 



ΚΡΙΤΑ . 
ΚΕΦ: ΣΙ. 

9 ᾽ 4 » » - ΜὍῸΦΨ 2 ’ 3 9 Ζ 8 Ἀ ΓΝ 3 Ν, μν [ον 

μδ εἰς συναντησίὶν μδ ἐν τῷ ἐπιςρέφειν με εν εἰρήνη πὸ υἱὼν Αμμῶὼν, χαὶ εςᾶι τῷ Κυρίῳ, ἀνοίσω 

ν. 

42. αὐτὸν ὁλοχαύτωμα. 

35: 

34: 

Ἀ]4. ΑἸἴεχ. Οἰρ. ἰος. ςοἰτ, 

ει τα ἐλϑειν γ6, 84. ΑἸεχ. 

“μενεῖν (Ή() εἰκοσι 121. 

7 3 “- ΄ 3 ]ς 55. “Ὁ 

παρέδωχεν αὐτὰς Κύριος ἐν χειρὶ αὐτᾶ, 

Καὶ παρῆλϑεν ᾿Ιεφϑάε πρὸς υἱὸς ᾿Αμμὼν πταρατάξασϑαι πρὸς αὐτός" χαὶ 
Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸς ἀπὸ ᾿Αροὴρ ἕως ἐλϑεῖν ἄχρις 

᾿Αρνὼν ἐν ἀριθμῷ εἴκοσι “πόλεις, χαὶ ἕως ᾿Εξελχαρμὶμ πληγὴν μεγάλην σφόδρα" χαὶ συνεςάλη- 
ε εν} Ν Ξ᾽΄ "ἈΝ ’ ξ,ρ»" 3 “ ΄ 

σὰν οἱ υἱοὶ Αμμων ἀπὸ προσωπδ υἱῶν Ἰσραῆλ. Καὶ ἦλθεν Ἰεφϑάε εἰς Μασσηφὰ εἰς τὸν οἶκον 
25. ᾿- Ν Ἰδὲ ς 9 ΄ 2. Ὁ Σ ΄ 9 ε “ 2 ΄ ον ων Ν “, Ῥ 

αὐτα χαὶ ἰὁΒ ἡ ϑυγάτηρ αὐτὰ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοις χα! χοροῖς" «χαὶ αὕτη ἦν. 
ν, » ὯΝ 2 "»Ἤ ϑ. “Δ «ἈΝ ἍΝ ΄ 

μονογενής, αὐτῷ") οὐχ ἣν αὐτῳ ετερος υἱὸς ἢ νυγάτηρ. Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν αὐτὴν αὐτὸς, διέῤ- 
ἥηξε τὰ ἱμάτια αὖτ. χαὶ εἶπεν. Α ὦ, ϑυγάᾶ 8. ταραχὴ ἐτάραξάς με. χαὶ σὺ ἧς ἐν τῷ φῆ μ ) ΤῈ, , νυγάτηρ μδ, ταραχὴ ἐτάραξὰς με, χαὶ σὺ ἧς ἐν τῷ τα- 

οἶκδ) τὸ Ἀπῇ. 1, Ατση. Ἐά. εἰς συνάντησιν» Μ8} ἐπ οδυϊαη μεὶλὲ 

Αυρ. συναντησιν) ἀπονίησιν τς9 ι8, 30, ςς, 64, 71) 76, 82. 8... 

1οϑ, 1219. 128. (οηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. Οὐ. ἰος. οἷ. απαντίσιν 7:. 
συνάντησιν μΆ} απαντήσιν μοι Χ, 29, 44,9 ς85) ς9, τού, 134. ἐν τῷ 
ἐπιςρίφειν με] ἡνίκα ἐπιςρέψω ἐγὼ Οεοτε. δῖαν. Οἴτορ. ἡνίκα ἐπι- 
ςρέψω 8αν. Μοίᾳ. ἐπιςρέφειν} ἐπιςρεψαι Χ, τς, 18, 20, ςζ, 
(τπηαγρ. 64.) 71, 7ς9 76, 82, 845) τού, 1ο8, 1215) 128, 134. 200. ΟΟΠΊΡΙ. 

με ἐν εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν] εν εἰρηνῇ απὸ τῶν 

υἱῶν ξ4. ἐν εἰρήνῃ} μετ᾽ εἰρήνης Οξογρ. δδν. ὀ υἱῶν] τῶν υἱῶν 

ΧΙ, τό, τ8, 29, 30, 44) 55. οὔ; 57) 58, 63, 6.» 75, 76, 77ν 84.» 8ς» 
τού, τοϑ, 121) 128, 131) 134.) 144) 236, 237). (σπιρί. ΑἸὰ. ΑΙεχ. 

Ολι. Νῖς. Οὔἥρ. ἰος. εἰξ. ΑΥγπ). 1. Ασπλ. Ἐκ. Οθογρ. 
α καὶ 445) τού. Οεογς. 

αὐτὸν Κυρίῳ εἰς ὁλοκαύτωμα Αττη. 1. Αγαγ. Εά. ἀνοί;ω] καὶ ἀνοίσω 
Σς, 18,44. 54) 58, 64. 7ς9 γ6, 82, 84, τού, 1το8, 128, 134. (οπιρί. 

Αἴεχ. Οἠσ. ἰος. εἶϊ, Οδογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἢ ἀνοίσω δ5ϊαν. Οἶτος. 
αὐτὸν] α τό, το, 621. ὁλοκαύτωμα] ολοκαυτωματα 77. εἰς ὁλο- 
χαύτωμα αὐτὰ Οεοτρ. εἰς ὁλοχαύτωμια δ8]αν. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ παρῆλθεν] καὶ διεξη Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44, 
ξ4. 35. 647) 71») 73. 76, 82, 84. τού, τοϑ, 1215) 128, 134.- ΟΟΠη}Ρ]. 

ΑΙά. ΑΙεχ. Ἴεφϑαε] ᾿ἔϑαι δῖαν. Οἶτορ. τορὸς υἱὰς} προς τὰς 

υιες Χ, 18, 29, 30) 44. 54» τύ, ς7, ς8, 63, 645 7, 84) τού, τοϑ, 12 1» 

1285, 134) 237. ΟΟπιρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. τες υιες Χ]. παρατάξασθαι) 

18 πολεμῆσαι Χ, ΧΙ], 18, 29, 30, 445 ς54ν 55» 64. 71) 7. 76, 82, 84. 

τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. (ΟΟὨ}Ρ]. ΑΙά. Αἰεχ. πολεμῆσαι τς. Ατγη,. 1. 

πα. Ἑάὰ. Οευοτς. δῖαν. Μοίᾳ. ργαπηῖτ. τε ςό, ς8, 6231. πρὸς αὖὐ- 
γδς}] λα πρὸς Ὅρος. ἐπ᾽ αὐτὰς ϑἷαν. αὐτὰς Κύριος Τι. ς4. 
Αἴ. 1. ἐν χειρὶ] εἰς χέρας πῃ. τ. Ατσῃ. Ἐά. 

ΧΧΧΊΙΠ. Καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς ἀπὸ ᾿Αροὴρ] και ἐπαταξεν αὐες 

Κυριος ἐν χείρι αὐΐξ, καὶ ἐπαταζεν αὐτες ἀπὸ Αροηρ Χ. αὐτὲς 

ἀπὸ] αὐτὲς Κυριος ἀπὸ 44, 76, 8.» τοῦ, 134. ἕως ἐλϑεῖν] καὶ εως 
ἕως ἐλϑεῖν---εἴκοσι] εὡς ἐλϑέιν σὲ μενειϑ' 

ρίκοσι Χ. ὥς, ηἰᾶ τῷ ἐλϑεῖν, ΑΙά. χαὶ ὼς τῷ ἐλθεῖν σεμωϊϑ' εἴκοσι 
18, 128. ἧς, 1 σεμεννιϑ, 64. εὡς τε ελϑέειν σε μέειν εἰκόσι ςξ. 

και εὡς τὰ εἐλϑειν σε εἰς Μωιδ' ως τῆς οὗξ Μανωε εἰχοσι ζ9Η. κᾶϊ εὡς 
τα ελϑειν εἰς μώει ἑως τῆς οὖς μᾶνωε εἰκοσι 82. ες τῷ ελό)ειν σἕ- 

καὶ ἕως τῷ ἐλϑεῖν μενὶϑ᾽ εἴκοσι Οομιρί, ἕως 
ἐλϑεῖν--ἰπαληγὴν] ὡς τὰ ελϑειν σεμένει εἴκοσι πόλεις, καὶ ἐως αξελ 
ἀμπελωνὼν τληγὴν ΧΙ, τς. ὥς, πἰῆ σεμενιν.. 29, 30, 63. ἔς, ηἰῆ 
σεμεννη) 58. καὶ ἕως τῇ ελϑειν εἰς μωΐδ) ἕως τῆς οδὲ μᾶνωε εἰκοσι 
πολειῖς και ως ἀμπελώνων πληγὴν 44. ἔς, πἰῆ αδελ ἀμπελώνων, 134. 
καὶ ἕως τῷἜ ἐλθεῖν εἰς μεηϑ, ἐως τῆς οὐδ μᾶνωε εἰκόσι τολεῖς, ως αξελ 

ἀμπελώνων πληγὴν 54. εὡς τὸ ελϑειν σεμενειϑ) εὐκοσὶ τολεις, ἕως αξελ 
(ἰμ ΠΊΆΤΡ. σχοινισμα) ἀμπεὶ, ὠνῶν πληγὴν ιοϑ. ἕως ἐλθεῖν εἰς μεν), 
εἴκοσι πόλεις καὶ ἕως ἄξελ ἀμπέλων τολήγην δῖαν. Ἀοίῃ. ἕως ἐλ- 

ϑεῖν---σφόδρα] ἕως εἰς εἰσόδας ἐμεννὶθ᾽ κ πόλεις ἕως ἄξελ τῶν ἀμπέλων 

τυλήγας μεγίςας σφόδρα. Ατπι. τ. ἢς, πῇ σεμενν!ϑ εἴκοσι, ΑΠΏ. 
Ἐά. ἕως ἐλϑεῖν εἰς μενὶϑ' εἴκοσι πόλει; καὶ ἕως ἄξελ ἀμπέλων πλήγας 

μεγάλας σφόδρα. Οφοτρ. ἕω; ἐλϑεῖν ἐν σεμνὰϑ᾽ κ πόλεις ἕως καὶ 
αὐεία (ξοτῖε ἀξελ) καὶ ὠμπέλων πλήγην μεγώλην σφόδρα. ϑἰαν. Οἶτορ. 

ἕως ἐλϑεῖν ἄχρις} καὶ ἕὡς τῷ ελϑειν εἰς 75. εὡς τῇ ἐλϑειν αχρις (ἰῃ, 

πιᾶγρ. αχρις σεμενιϑ᾽ χαρμιν) ὃς. ἐλθεῖν} τὰ ελϑεινιτό, ς 7, 77. 
131) 144γ 200, 236, 237. (αἴ. Νῖς. ἐλϑεῖν---ἀριϑμῳ} του ελϑειν 

λ κ᾽ 

καὶ ἔςαι] 
νν ε. , Ν εἾ ,ν 7 

καὶ ἐγαι---ὁλοκαυτωμα) ἔςαι ὅτι ἀνοίσω 

φεμενιϑ ς6. τὰ ελϑεὶν εἰς μαϊν, εως τῆς οὖ μᾶνωε το6. ἄχρις 

᾿Αρνὼν} σεμεν!ιϑ' γ1. εἰς μωὶν) γ6, 84. ἄχρις ᾿Αρνὼν ἐν ἀριϑμῳ)] 
εις Σεμωειϑ 111. σε εἰς Μωεὶϑ ΑΙεχ. ᾿Αρνὼν] μονηϑ, ἐς τῆς οδα 
μᾶνωε ἢς. ἐν ἀριϑμῷ}] α 715 7ς- εὡς τῆς οδὲ μανωε 76, 84. 

καὶ ἕως Ἐξελχαρμὶμ] Αξελ αμπελωνὼων ς9. εὡς αδελ ἀμπελώνων 7ς. 
(οπιρὶ. ἕως ἀμμῶς ὠμπελῶνων (ης.) 82. ἕως ᾿Αξὴλ ρὑμπελώνων 

ΑἸεχ. ἕως ̓ Εξελχαρμὶμ] ως αδελ ἀμπελώνων (πιᾶτρ. ἐως τῶν της) 
8ς. ᾿Εδελχαρμὶμ) ἐξελχαρμεῖν 11. αδελ αμπελωνων (Χ. «αἱ. αδελ 

χαρμιμ.) τό, ςἅ, 55) 57,.64) 71) 76, 77) 84, τοῦ, 121, 1321») 144» 

; 

400, 236, 237. (αἴ. Νίς. αξεδ αμπελωνων 18, 128. αδελαμ αμ- 
πελώνων ςό. συνεςάλησαν) ἐνετραπῆσαν Χῳ 1 ξ, 18,20, 449 τς, 64, 

71). 76, 84, τού, 121) 128, 134. (οἰηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. συνετρώπησαν 

ΧΙ, τοϑ. ενεγραπησαν 30. ἐταπεινωϑησαν " 44, ζ0) 7 ς, 85. 

λεισαν 1321. συνεςαλμένοι ἦσαν ιν Οροτς. δῖαν. οἱ υἱο}} κα οι ἢς. 
ἀπὸ τροσώπε] ἐναλιον ς4, 59, 75» 82. τρὸ τροσώπε δῖαν. υἱῶν] 

λ ξ, 6. τῶν νιῶν 445 54) 59, 75) 76, 82, 84) τού, 134. Αττ. 1 
Ἄχπι. Ἑά. 

ΧΧΧΙΝ, 

συνεςῶ" 

Καὶ ἦλθεν] καὶ εἰσῆλϑεν ΑΪεχ, ἐἐφϑαε) Ἰεϑαΐ 
δῖαν. Οἰἶϊτος. Μασσηφα] -᾿ καὶ ἐπορεύετο αποθλεπων 4, ξ9. 
Μασσηφαδ ςς. -Ἐ καὶ ἐπορευϑὴ ἀποδλεπων 82. Μασσιφῶ" (οπιρὶ, 
Μασηπὰ Αττη. 1. Αγηι. Ἐά4. σδογρ. Μασηϑὰ ϑ5ἷαν. Οἶτορ. εἰς 

λ Ύ ἌΡ . "ἪΡ 
τον ΟἰΧον αὐτϑ) χαὶι ἐπορβρένετο αποδλεπον εἰς ΤΟΥ Οἰχον αὐτϑ 75- οι" 

κὸν αὐτῷ} οἴκον αὐτῇ Αἰεχ, Αγση). 1. Απη. Ἐά. Θεοσγε. δῖαν. καὶ 

ἰδὲ] α ἰδὲ Οεοτς. ϑυγ. αὐτῷ] ϑυγ. αὐτῷ Ατηι. 1. Ατην. Ἐά. 
ἐξεπορεύετο] ἐπορεύετο οἸτοδλεέπων ἢς. ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν] 

α 16, ς2) ς79. 775 (131ν παθεῖ ἴπ πηᾶγρ. πιϑπὶὶ τες. εξεπορευέο εἰς συναν- 
τῆσιν αντα.) 236, 217. (αἴ. Νὶς. εἰς ὑπάντησιν] υπαντησαι αντῷ 
6. ὑπάντησιν] ἀπαντῆσιν αὐἷε ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς4, τό, 63, 

γ1, 82, τού, τοϑ, 121) 128, 144. (τρί. ΑΙά. ΑἸδοχ. 

αὐτὼ 445 ζ99) 89. 134. συναντῆσιν αὐτὰ ς8. 

ἀπαντισιν τε σατρος αὐΐης )ς. 

ἀπαντῆσιν 
απαϑησιν 64.) 209. 

απανΐασιν αὐτε ὃς. ὑπάντησιν αὐτῷ 
Απη. 1. Ασγη. Εα. Θ΄ οτρ. δον. ἐν τυμπάνοις} εν τυμπανω γό, 
82, 84,) τού, 124. ἐν τυμπάνοις καὶ χοροῖς} μετὰ τυμπάνων καὶ 
χορῶν Ατηι. 1. Απτῷ. Εἀά. σεογρ. 5Ϊαν. χοροῖς] ἐν χοροις Χ, ΧΙ, 
τό, 29, 30, 445) τύ, 82, ὃς, 1219) 131, 144) 200, 237. ΑἸά. (αι. Νῖς. 

καὶ αὕτη] καὶ αὐτὴ 200. Οοπρρὶ. (αι. Νῖς. καὶ αὑτητ--αὐτῷ 1] 
καὶ αὕτη ἦν] καὶ ἦν αὐτη. Π. κ ἥν ΧΙ, τό, 

18, 29, 30, 44, 54. ςό, 64, 7ς, 76) 77, 829) 84. τού, τοϑ, (121, υἱ νἱ- 
ἀεῖυγ.) 128, 134) 236, 237. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οαζ, Νίς. καὶ αὐτὴ 
τς, 57, 63, 144. καὶ αὕτη ἣν μονογενὴς αὐτῷ] χαὶ αὕτη ἥν βονο- 
γενὴς ἀγαπητὴ αὐτῇ ἰρῤννι ι. πῃ. Εά. ἐγῴετο αὑτη μονογενὴς αὐ- 

τ ἀγαπητὴ Θοοτς. αὕτη δὲ μονογενὴς ἦσα αὐτῷ ἀγαπητὴ δίᾶν, 
Οἴτορ. ἣν μονογενὴς} ΤΥ, ς:» 58. (131. ζιρρίεῖων ἡ ἣν τηληῦ τ6ο.) 
μονογενὴς) ὠγαπήτη τοῦτ. ὃς. ἀύτῷῳ 1.] - ἀγαπητη τς, ς4, 64, 
1ο8. ΑΙά. ΑΪεχ. δἰαν. Μοίᾳ. -Ἑ ἀγαπητὴ περι Ψυχης αὐτὰ ξ0. 

αὐτῶ, ἀγαπητὴ περὶ ψυκπος (ἔς, υπὰ [ἰτετὰ εταία) αὐτῶ )ς. -Ἑ αγα- 

πητη περιψυχος ανυτὼ γό, τιοόὄ. - αγχπητη περιψυκτος ἄντω 82, 

134. αὐτῷ τ᾿ -τουΐϊὸς} αὐτῳ ἀγαπήτη τεριψυχος ἀντῳ καὶ κα 
υπηρχεν αὐτῷ πλὴν αὐτῆς υἱος 44. ἄὐτῳ ἀγαπητὴ περιψυκτος αὐτῶν 
καὶ νπηρχεν αὐτῳ τλὴν αὐτῆς νιος 84. ἐκ ἦν] καὶ κκ ἦν Χ, τό, 
40, ςύ, ς7» 63, 779 (8ς, ἴῃ πηᾶγξ. ἐγὶν ἀὐτῷ τῦλὴν αὐῇης.) 131) 1445 
209, 236, 237). (αϊ. Νῖίς. ἐκ ἦν --ϑυγάτηρ] ἐχ, ὑπήοχεν αὐτῷ 
τλὴν αὐτῆς (Πς) ἢ ϑυγάτηρ ς4. ἐκ ἣν αὐτῷ ἕτερος] και κκ εςιν 

ἄντω ὥλην αὐτῆς τς, 18, 29. 64, 1ο8, 121. Οοιηρὶ. ΑἸ. ΑΙεχ. ἔς, 

ἔπε καὶ, 7γ1. κὰκ ἐςὶν αὐτὼω πλὴν ἀγτοῖς ςς. εἰ ποη εἱ εἰ μά ἡγίαπι 

Αυρ. καὶ ἐκ ἣν αὐτῷ ἀπ᾿ αὐτῇΈ Αττῃ. 1. Ατπὶ, ΕΔ, χαὶ ἐχ ὅτω 
αὐτῷ ἕτερος Οεογρ. ἐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς} τλὴν αὐτῆς υἱος ΧΙ. 
ἀχ ὑπηρχὲν αὐτῷ πλὴν αὐτῆς νιος ξ0, )η6, 82. ἔς, εὐπὶ χαὶι Ῥγα- 

παον, τού, 134. κκ ἐξὶν αυτῳ πλὴν ἀντὴς 128. ἐκ ἣν αὐτῷ ἕ ἕτες- 
ῥος υἱὸς ἢ ἢ ϑυγάτηρ] καὶ ἐκ ἣν αὐτῷ υἱὸς ἐδὲ ἑτέρα. υγατηρ χω ὶς αὐ- 
τῆς δῖαν. ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ ϑνγατηρ) ὕπηρχεν αὐτῶ πλὴν 
αὐτῆς ἢ υἱὸς ἢ ἢ ϑυγάτηρ ἡ. 

ΧΧΧΥ. Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν] καὶ ἐγενηϑὴ ἡνίκα εἰδὲν ΧΙ, 44. 64, 
γ6, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. α,. ἐγίνετο 
Οοοῦζ. ἐγένετο ὡς εἶδεν αὐτὴν αὐτὸς] ἐγενηϑη ἡνίκα εἰδὲν αὐτὴν τς, 
18. ὠς εἶδεν] ἡνίκα ιδὲγ 20, ς4ν 75. ἡνίκα εἰδὲν 30, ςξ» 71) 82. 

αὐτὸς} [εφϑαε 44, 4» 50, 785 76) 82, 84, τούς 134- κ ΑΓη,. 1. 
Δι. Ἑά. αὐτὸς, διέῤῥηξε) και διερρηξε ὅ4, τοβ, 128. (οπιρὶ. 

Αἰεχ. διέῤῥηξε] ῥτοθυγίτε, καὶ ᾿ς, 18, 121. ΑἸ4. τῶ ἱμάτια αὐ- 
τῷ τὰ ἱματιὰ αὐΐης 111. λα αὖτε )ς. τῶ ἱμάτια αὐτῷ Αἰεχ. Αγῃ). 1. 
Αγαι. Ἐὰ, Οεοῦς. ϑίαν. Μοίᾳ. τὰ ἱμάτια αὐτῷ ἐφ᾽ ἑαντὸν ϑίαν. 

εἰ ἦκε μπίτα εἰ Αυρ. 

πῶ, ὦν 



ΚΡΙΤΙΑ 1. 

φῷ »Ν ,΄ ῆἦ 9 ΄. 9 ζ΄ 

ράχῳ μδ8, χαὶ ἐγώ εἰμι ἤνοιξα χατὰ σᾷ τὸ κόμα μου πρὸς Κύριον, χαὶ ἃ θυγηθ μαι ἀποφρέψαι, 
ΝΣ εἶ ὕχερ. ἤ δ ςό ὃς Κύριον : [ησῦν μοι ὃν τρόπον ἐξ.. 6. Ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Πάτερ, ἤνοιξας τὸ ςόμα σου “πρὸς Κύριον ; ὑἀλνοι ες ξ 3 

“Ὃ ρὸ » 7 [φως 3 ρΦ 9 ρϑ [ων] 

ἥλϑεν ἐχ ςύματός σδ, ἐν τῷ ποιῆσαί σοι Κύριον ἐκδίχησιν τῶν ἐχϑρῶν σε ἀπὸ τῶν υἱῶν Αμμών. 
ἢ 3. .’»Ὁ ες Ν ε 4 Ν ΄ ρ. ᾿ ,», ΄ Καὶ ἥδε εἶπε πρὸς τὸν πτατέρα αὐτῆς, Ποιησάτω δὴ ὁ πτατήρ μου τὸν λγον τῶτον ἑἐασόν με 

δ "ς Ἂν Ν, ’ , ξ΄ », δύο μῆνας, χαὶ “πορεύσομαι χαὶ καταδήσομαι ἐπὶ τὰ ὕρη, χαὶ χλαύσομαι ἐπὶ τὰ ππαρϑένιά μου 
΄ ν᾿ Ζ΄ ..᾿» 7 » ΝΞ 47 ΝΕ ; Ν ἐγώ εἰμι καὶ αἱ συνεταιρίδες μου. Καὶ εἶπε, Πορεύου" χαὶ ἀπέςειλεν αὐτὴν δύο, μῆνας" χαὶ 

Οἶἴοσ. καὶ εἶπεν--ταραχη] καὶ εἶπεν οἱμοι ϑυγατερ ἐμπεδοςατη- 

Χας με εἰς σχῶλον ἐν οφϑασμοις μ8 ἐγὲνβ ταραχῇ 237. Φ 

μοι 20, 8, (8, 75. οἰμοι 52, τό, ς9, 8ς, τοϑ, 131, 144. ὯΔ ἃ, 
ϑυγάτηρ μ8] οἱ μοι Μυγατερ μα τό, ς7, 71) 775) 84) τού, 134, 209, 
436. (4. Νίς.. οἰμμοι ϑυγατερ μδ 30, 62. ΑἸἴεχ. οἶμμοι (Ως) ϑν« 
γάτηρ 81. οἴμοι ϑυγατήρ τ21. ἑαὶ ἐρὶν ἐμοὶ “)νγάτηρ μὲ Απη. 1. 
Απῃ. Ἐ4. οἴμοι ϑυγάτηρ μὲ οἴμοι Οεοῖρ. ὦ ϑυγαάτηρ με ϑίαν. 
ἿΑ ὦ, ϑυγάτηρ με---ρὸς Κύριον] οἰμμοι ϑυγατερ με εμπεποδεζατη- 
καρ ςαεγα ουπὶ Αἰεχ. Χ. οἱ μοι: ϑυγᾶτερ μα ἐμπεποϑεγατηκας μὲ, 
ἐς σχώλον εγενδ εν οφϑαλμοις μα. ἐγὼ δὲ ηνοιξα τὸ ςομα με τερι σου 
ρος Κυριον Χ]. ὥς, πἰῇ ἐμπεποδοςατηκας, 128. ΑἸά. οιμοι ϑυγα- 
τὴρ μὲ ἐμπεποδοςατηχας με, εἰς σχωλον ἐγένξ ἐν οφϑαλμοις με’ ἐγὼ δὲ 
ἡνοιξα τὸ ςομῶ μὲ περι σε πρὸς Κυριον τς. ἔς, πῇ ἐμπεποδεξατηκας, 
64. οἴμοι ϑυγατερ μδ' ἐμπεποδοςατηκας με. εἰς χωλον (οοττ, σχωλον) 
γεν ἐν οφϑαλμοις μδ. ἐγὼ δεηνοιξα τὸ ξομὰ μὰ περι σὰ προς Κυριον 
18. οἱ μοι ϑυγ. μα ἐμπεποδοςατηχᾶς μοι εἰς σκωλον ἐγενξ ἐν οῷϑαλ- 
βίοις μδ ἐγὼ δὲ ἡνοιίξα τὸ φομὰ μὲ περὶ σὰ προς Κυριον 44. οἴμοι ϑυ- 
Ὕατερ, ἐμπεποδογατῆκας με; εἰς σκωλον εγενα εν οφϑαλμοις μδ' εγὼ δὲ 
πνοιξα τὸ ξομα μὲ τερι σὰ προς Κυριον ξ4. οιμοι ϑνγατερ μέ, ἐμπε- 
ποδίστηκας (Π.) με, εἰς κῶλον (ἢς) ἐγεν8 ἐν οφϑαλμοις μου" εγὼ δὲ 
ἡνοιξα τσερι σὰ τὸ ξομα μα τρος Κυριον γι. οιμοι ϑυγᾶτερ μδ, ἐμπε- 
ποδοςατηχας μοι εἰς σχωλον εγενξ ἐν οφϑαλμοι ς μον" ἐγὼ δὲ ἡνοιξα τὸ 
“Ὅμα μὸν περι σᾷ προς Κυριον γ6, ἥς, πἰῆ ϑυγάτηρ ΡῖῸ ϑυγάτερ, 
(πρὶ. “ἴδω γκιΉ, δια, ἐσιβε δὶ σι, ἐπ βινιμίμηι ἀοδογὶν "ὅλα ἐς νεἰλὲς 
480 επὶπι σρεγμὶ ος γπδώπι εἶδ “ς΄ σά Ζοπηίηπρε ἈΤΆΡ ΤΟΥ, “υγάτηρ μ8] 
λα 9. ϑύυγατερ 7ς. ϑυγατερ μα 131. ταραχῇ] ἐμπεποδὲ- 
εάτηκας με (Πς) εἰς καλὸν (ἢς) ἐγένε ἐν ὀφθαλμοῖς με, καὶ ταραχῇ 
56. ταραχῇ ἐτάραξάς με] ἐμπεποδοςατηκας μοι ξ9. ἐμπεποδὲ- 
τατηχὰς με εἰς σχῶλον ἔγενου ἐν οῴϑαλμοις μα 63. ἐμικεποδωςατιχὰς 
μὲ γ5. εμπεποδοςατηκάς μὲ" εἰς κωλὸν ἐγένου ἐν οφϑαλίοις μου ᾿ δἰοΥ. Ἰῃιετιη, 131. (εδά, (Ἰδρ. ἴῃ ΓηΔΓΡ.)} ἐγιρειδὶ σιδρηίπιηα χη ὲὶ (ἢν. υἱαυνεχ δὴ) πεϊῤὲ ϑγγύ. Βατ. ἩἨεῦν. ταραχῇ ἰτάραξάς με--καὶ ἐγὼ] ἐμπεποδογατηκας μὲ εἰς σχῶλον ἐγένε ἐν οφϑαλμιοις μὸν καὶ ἐγὼ 30. ἐμπεποδεατηκας μὲ εἰς σχωλον ἐγένβ ἐν οφϑαλμοις μου εγω δὲ ςς. ἐμπεποδοράτηκας με καὶ σεμφοτάτη, εἰς σκῶλον ἐγένε ἐν ὀφθαλμοῖς μα" ἐγὼ δὲ (ουπι με ἱπ ομδγ. τηϊπ.) ΑἸδχ. ταραχῇ ἐτάραξάς με--- Κύριον] ἐμπεποδεςηκας μὲ, εἰς χωλον ἔγενου ἐν οφϑαλμοις μου" ἐγὼ δὲ ἡνοιξα τὸ 
φομὰ μὲ περι σξ προς Κυριον 20. ἔς, πὶῆ ἐμπεποδοςατηκας, 121. ἐμ- πεποδοςατηκας μὲ εἰς σχωλον ἐγενξ ἐν οφϑαλμιοις μιδ' ἐγὼ δὲ ἡνοιξα τὸ σοβμᾶ μὲ πέρι σὲ προς Κυριον ς8. ἐνπεπολοστάτηκάς μοι (ἢς) εἰς κωλον 
ἐγενδ ἐν οφθαλμοις μι" ἐγὼ δὲ ἠνοιξα τὸ ξομα μὲ περι σε πρὸς Ἰυριον 82. 
ἐμπεποδοςατηκὰς μοι εἰς σκωλον ἐγενξ ἐν οφῦαλμοις μδ' εγὼ δὲ ἡνοιξὰ 
10 φομᾶ μοὺ περὶ σοὺ προς Κνριον 845 τού, τοϑ. ῇς, πἰῇ εἰς κώλον, 
134. ἑταραξάς με" ὁ ταραχὺς ἧς μοι, ὅτι ἐγὼ ἤνοιξα τὸ σόμια μου 
περὶ σὰ τρὸς Κύριον Ἄττῃ. σ᾿. Ἄσγῃ. Εά. ταραχῇ ἐτάραξας μέ, καὶ 
εἰς σχῶλον ἐν ὀφθαλμοῖς μου, καὶ ἐγὼ ἤνοιξα τὸ ςόμα μὲ ἐπὶ σὲ πρὸς 
Κύριον Οεογρ. ταράτ]εσα ἐταραξάς με, καὶ σὺ γὺν εἰς σκῶλον ἧς 
ἔμπροσϑεν ὀφθαλμῶν με, ἐγὼ γὰρ ἤνοιξα τὸ ςόμα μου ἐπὶ σὲ πρὸς Κύριον δῖαν. Μοίᾳ. ἔς, ἔπε ἐπὶ σὲ, ϑῖαν, Οἰἤγορ. καὶ σὺ ἧς ἐν τῷ ταράχῳ μου] εἰς σκολον εγενᾷ εν οφϑαλμοις μα γς. σὴ ἤιε] σὺ 
εἷς 16, ςγ, 131. σὺ ἴσϑα (Πς) τό. ησϑὰ 62. καὶ ἐγώ εἶμι] καὶ ΞΎὉ ξἰ μη 43, 57, 77. ἐγὼ δὲ)ς. κα εἰμι (144. αἀάϊετυγ ἴῃ ΠΊΆΤΡ.. ΤΩΔΏΙΙ τες.) 237. ἐγὼ εἰμι ἤνοιξα] ἐγὼ εἰ μὴ οἴνοιξα (Πρ) τ6. πνοιξα 63, 131)236. ἀνίωξα Οτίρεη. (οι. ἰῃ Τοδη. τοπ. νἱ. ᾧ. 26. εἶμι ἤνοιξα} αὶ εἶμι ΑἸεχ. κατὰ σϑβ] τερι σὸν 30, (13:. ρος Ἰηζε!π. περ.) κχατὰ σὰ τὸ γόμα μου] το ξομα μόν περι σου ςς, 56, 63, γς. ΑἸεχ. τὸ ξόμα μξ κατά σε Οηρ. ἰος. εἶϊ. δυνήσο- 
μ4}} Ἔ ἐγὼ Οεοτς. ἀπορρέψα!] ἐπιςρεψαι 1]. Ρτρετηλεῖ, τὰς τοϑ, ( οἰηρὶ. . πάλιν ἀποςρέψαι δίαν. Μοίᾳ. . ΧΧΧΥῚ. Ἡ δὲ εἶπε] καὶ εἰπε ΧΙ, ας, 18, 4, 20) 44, ς 5, 8, 64, 
71) γό, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 128. Οὐομηρί. ΑἸεχ, ΟΘεογς. ϑίδν. {ια. ἰκὶλ Ατηθγοῦ, καὶ λέγει Αγη). 1. Ασῃ. ΕΔ. Ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν} καὶ εἶπεν προς αὖον ἡ ϑυγατηρ αὐτὰ 54, Υς, 134. «πρὸς αὐ. 
τον] ἄντῷ ἢ ϑυγατὴρ αὐτε 44. «ἡ ϑυγατηρ αντὰ χορ, γό, 82, 84; 00: αὐτῷ Αττη. 1.. Αἄττῃ. Εά. Θεοῦ. - αὶ ϑυγάτηρ ϑίαν. Οἴτορ. 
ἤκτερ, ἥνοιξα,] δι ἂν ἐμοι ηνοίξας ΧΙ, 1ς, 18,20, 44) ςξ, 58, 59, δ4, γι» 

,., Δ ὦ] οιμ-. 

Ἶος. εξ. 

ἐγὼ ει μη; 

γ6, 84) τού, τοϑ, τ21, 134. (ομηρὶ. ΑἸά. πάτερ, εἰ ἐν ἐμοὶ ἡνοιξζας τό, 
30, 52) 57) 77, 82, ὃς, 128, 131, 1445 (2ορ, υἵ νἱάδτιτ.) 526, 237. Οῖ, 
Νῖς. καὶ εἰ ἕν ἐμιοὶ ἤνοιξας 54) 75. τότερ εἰ ἕνεκεν ἐμα ἡνοιξας τό, 
63. πάτερ με, εἰ ἐν ἐμοὶ ἤνοιξας ΑἸεχ. καὶ εἰ ἀνίωξας Οὔ. ἰος. εἶτ, 
εἰ ἐν ἐμοὶ γὰρ ἤνοιξας "Τεοάοτεῖ. Ο. 20. ἴῃ 704. αιενγ, αὶ π᾿ πε 
αρεν βὲὶ Ατηρτοῖ, εἰ περὶ ἐμᾷ ἤνοιξας Ατπι. τ. Αγπι. Εά. εἶ μοὶ 
ἤνοιξας Θεοῖς. εἰ ἤνοιξας 5ϊδν. Οἴἶτορ. πάτερ, εἰ ἤνοιξας ϑίαν, 
Μοίᾳ. Πάτερ, ἤνοιξας τὸ κόμα σε] ἐς ἡνοιξας (αἱ, εἰ εν ἐμοι 
ηνοιξας) τὸ ξομὰ σε Χ. σόμα σα] σὰ Αταν. 1. Αγῃ. Εά. γόμα 
τὸ ἑαυτὸ 8ϊαν. Οἶτορ. τρὸς Κύριον] ρος τον Κυριον τοϑ. Οοχιρὶ. 
κατ᾽ ἐμῷ πρὸς Κύριον Οἡρ, ἰοῦ, εἶς, ιοίησον μοι] τοιει μοι ι8, ς4, 
645) 755) 82, τοβ, 128. ΑἸεχ. Ὑεοάοτγει. ἰοο. οἶς, τοοιῆσον με 84. 
ποίησόν μοι---σόματός σε] ποίει τὴν εὐχήν σα. Οτῖρ. ἰοο. οἶς. ἰξηλ- 
Μεν] καὶ ἐξηλϑεν δῖαν. Οὗτορ. ἐκ σόματές] ἐκ τὰ ξοματος Χ, τό, 
54) 50, 57, 89, 63, 7ς, 77) 85, 131) 144) 200, 436, 237. ΟοπιρΙ. ΑΙά, (Αι. Νῖς. ἐκ σόματός σε--- Κύριον 29] εκ τὰ φοματος σὰ ανϑ' ὧν 
ἐποιῆσε σοι ἴζυριος ΧΙ, 20, 64, γ6, τού, τοϑ, 121, 128, 114. Τπεοάο. 
τεῖ, ἰος. οἷς, ἔς, πἰῇ Κυριος ο Θεος, 18, εκ τὰ γοόματος ανϑ' ὧν ἔποι- 
σε σὲ Κυριος 44. εκ τὰ ξομᾶτος σξ ἐν τω σοιησαι σοι Κυριος ςϑ, 
ἐν τῷ ποιῃσαί σοι] ανϑ᾽ ὧν εἐποιησεν σοι Χ, ᾿ς, 30, ξς, 71, 82, 84. 
(ὐοπιρί. ΑἸ4. ΑἸεχ. ἄνθων (υε νἱάδτιγ) ἐποίησε σου (ῃς) 75. ὅτι 
ἱποίησέ σοι Αττι. τ. Αγπι. Εά4. ϑίαν. Μοίᾳ. ὅτι ἐποίησε 8ἷαν. Οἰἶζορ. 
τποιησαΐ σοι} ποίησαι μοι τό. Κύριον 45] Κυριος 30, ςς, 71, 7ς. 
(πρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. 81|ν. ὁ Θεὸς Ατπν, τ. Απῃ. Εά. ἐκδίκησιν] 
ἐχδικησεις Χ, τς, 18, 20, 44, 58, 64) γι, γς, γό, 82, 84, τοῦ, τοϑ, 
121, 148, 134. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. τὴν ἐχδηκισιν 237. τῶν ἐχθρῶν] 
ἐκ τῶν ἐχϑρων 445) τό, ς8, 63, τού. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὑπεοάοκες, 

απὸ τῶν ἐχθρων ὃς. τῶν ἐχθρῶν σα] εκ τῶν χείρων σὰ 
30. ἀπὸ τῶν ἐχϑρων σὰ ς2, ς7, 2Ζορ. (αι. Νῖς. Αστῃ. 1. Ασγ. Ἑὰ. 
τῶν ἐχϑρῶν σε ἀπὸ τῶν υἱῶν] ἀπο των ἔχϑρων σε ἀπὸ υἱῶν 11, τό, γ7, 
131,.144, 236,37. εκ τῶν εχθρὼν σα εχ τῶν υἱῶν Χ, ΧΙ; τς, 18; 
29» 85. 64, 7ς, 76, 82, 84, το, τωι, 1324. ἀπὸ τῶν] , 44, 719 
τού. λ τῶν ς7, ὃς. ἐκ τῶν τ28. (οπιρί. Αἰά. ΑἸεχ. ὙΠεσάοτες, 
ἰος. οἴ. ᾿Αμμών---τὰ ὄρη ἴῃ σοπι. ἴ84.] Αμων τῦλὴν εᾶσον με μὴὸ 
νᾶς δυο καὶ τοορευσομαι ἐπι τὰ ὁρὴ 44. 

ΧΧΧΝΠ. Καὶ ἥδε εἶπε] ,. ἧδε Χ, ΧΙ, ῖς, 18,20, 40, ἐ4, ἐξ, 
56, (ς8, υἱ νἱάετυτ.) 63, 64) 71, 7ς, γ6, 82, 84, τοῦ, 1οϑ, 121, 148, 
1345.337. (πηρ]. ΑἸ4, ΑἸεχ. Θδογρ. 8ῖλν. α καὶ 77,131. καὶ λέγει Αστη. :. Απῇ. ἙἘά. πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς] τῷ πατέρι αὐτῆς Αττῃ. τ, ἄγῃ. Ἑά. ὕδογς. τορὸς τὸν πατέρα αὐτὴ ὅν. Οἴἶτοσ. αὐτῆς] ἑαυτῆς 237). αὐτῆς δῖαν. Μο. πΠοιησάτω] πλην ποιῆσον μοι ὃς, Ποιήσατω δὴ---λόγον τῶτον] καὶ ποιησον μοι τορημᾶὰ τετο Χ, ΧΙ, τς, 
18, 29, ξζ) 1οϑ, 121. (οπρὶ. ΑἸ. ΑΙοχ. ἔς, ἔπε και, 64. τλὴν ἴσοιησον μοι Τὸ ρημα Τῆτο ζ4, ζο, 82, 84, 128. χαὶ ποιῆσον μοι σν 
τὸ ρημῶ τῆτο 1. Ὅλην Χαὶ ποιησον μοὶ τὸ ρήμα τδτο "6, τοῦ, 134. ποίησόν μοι τὸν λόγον τῶτον Αττη. τ. Αττη. Ἐά. ποίησον ττατὲρ τῇ- τον τὸν λόγον 8αν. Οἴἶτορ. ποίησον ττατίο με τῶτον τὲν λόγον ϑῖαν. Μοίῃ. ὃ πατήρ μ8] α 75. τὸν λόγον] το ρῆμα 73. ΜῈ] ἑῶσον μοι 18, κατάρησόν μοι δῖαν. ἔασόν με δύο μῆνας] πε πὲ νπρηβόης ἀμοῦμε Ατλθ τοῦ, καὶ πορεύσομαι---συνεταιρίδες μ8] τυαάΐεπς βεόο ἐπ πιοπεϊδες βμρεν υἱγρίπίία!επε πιξασι, φρο, εἰ ΓΟΡΊΡΩΤΟΙ ἄρηΐσι' γε. Αγηδτοί, πορεύσομαι] τορευσωμαι ης. κχαὶ καταβήσοι μαι] και ἀναξησομαι τό, 18, 30, 52, 57, 77, 8ς, 200, 436. (δι. Νίς, λ 39, 82. χαι ἐπιξησομαι ς4, ξο, γό, 84, τού, 128, 134. και εποι- 
δησωμαι 7Κ. καὶ καταῦ. ἐπὶ τὰ ὅρη] τολανήσομαι διὰ τὰ ὄρη Απα. 1. Ἄπῃ, ἘΔά, κλαύσομαι] χλαυσωμαι 7ς. ϑῖαν, Οἴἶζορ. ἔπι τὰ ταρϑένια με] ἐπι τὴν παρϑενιαν μὲ 44) ς4, ς9, 735 γ6, 8.) 

Ν ’ 
εὐσοῸν 

τού, 134. καὶ ἐπὶ τὴν παρθενίαν μα 82. α ἐπὶ Ατπι. τ᾿. ΑΓΙ. Ἑά, Οφογς. δίαν. Μοΐ. ταρϑένια) παρϑενεια (ῆς ἰη8α) Χ, 64, 121, ΑΙά. ἐγώ εἰμι} αὶ εἰμὶ Χ, ΧΙ, 14) 16, 18, 20, 30, 44, ξ2, ς4, τό, 
57, 48, 63, 64, 71, γό, 77. 82,) 84, τού, 108, 121) 131). 134») 144} 309, 236. (οπηρί. ΑΙά. Οαι. Νίς. Ασιης σ. Ἄσῃ. Ἑά. Οεογρ. ϑίαν. ἐγὼ δὲ ἡς. χαὶ ἐγὼ ΑΙεχ. αἱ συνεταιρίδες} συνετεριδὲς ᾽ς. ἂν συνεέτεριδὲες (ἢς ἴῃ οοπι. ἴε4.) 134. συνεταιρίδες Απη. τ. Ατγαν. ΕΔ. Οεογς. 
ΧΧΧΥΩῚ, Καὶ εἶπε) 4. αὐτῇ 449 54; )ς, 76, 82, 84, τού, 131, 

ΚΕΦ, χι 

37. 

38. 

-- στον τ τον -- ΞΨΞ:: ὅς 

ττιμηρμμμημαιανα μιν μενα αααααυθιννιν "ἀρ ---ὦ 



ΚΕΦ. 

ΧΙ]. 

2. 

ΚΡΙΤΑΑΊΊ. 

ἐπορεύθη αὐτὴ χαὶ αἱ συνεταιρίδες. αὐτῆς, χαὶ ἔχλαυσεν ἐπὶ τὰ πιαρϑένια αὐτῆς ἐπὶ τὰ ὕξή. 
Καὶ ἐγένετο ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν, χαὶ ἔπεσρεψε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς" χαὶ ἐποίησεν ἐν αὐ- 
τῇ τὴν εὐχὴν αὐτὰ ἣν ηὔξατο' καὶ αὕτη ἐκ ἔγνω ἄνδρα" χαὶ ἐγένετο εἰς ππρόςαγμα ἐν ᾿Ισραΐλ' 
᾿Απὸ ἡμερὼν εἰς ἡμέρας ἐπορεύοντο ϑυγατέρες ᾿Ισραὴλ ϑρηνεῖν τὴν ϑυγατέρα ᾿Ιεφϑάε τῇ Γαλα- 
΄ ) ιΝ Ζ ες 2 “ 3 “Ὃ 

αδίτε ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. 

ΚΑῚ ἐξόησεν ἀνὴρ ᾿Εφραὶμ, καὶ πταρῆλϑθαν εἰς Βοῤῥᾶν, χαὶ εἶπαν πρὸς ᾿Ιεφϑάε, Διατί ππαρῆλ- 
ες παρατάζασϑαι ἐν υἱοῖς ᾿Αμμῶν, χαὶ ἡμᾶς οὐ χέχληχας πορευθῆναι μετὰ σοῦ ; τὸν οἶχόν 

σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς Ἰεφϑάε, ᾿Ανῆρ μαχητὴς ἤμην ἐγὼ χαὶ 

ὁ ὁ λαύς μου, καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Αμμῶν ἐμ νὼ χαὶ ἐδόησα ὑμᾶς, χαὶ οὐχ ἐσώσατέ με ἐχ χειρὸς αὐτῶν. 

134. Οεογρ. ϑίαν. Οἷἶτορ. καὶ λέγοι αὐτῇ Απη. :. Απη.- Ἐά. 
ἀπέςειλεν] ἐξαπερείλεν Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 30, 44, τό, ς8, 63,64, 71) 
7 ςν 76,82, τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. αὐτὴν] 
τί οσατηρ αὐτῆς 44) 545 59; 75. 76), 82, 84, τού, 134. δύο μῆ- 
γας} ἡμέρων 44) τ4, 59, 75» )6, 82, 84, τοό, 134- ἐπὶ δύο μῆνας 

δῖαν. και . ἐπορεύϑη] α καὶ Θεοτσ. αὐτὴ] αὐτὴ 11. καὶ αἱ 
συνεταιρίδες αὐτης] καὶ αὐνεν διρίϑες: αὐτῆς Ἀπῇ. 1. Απῃ. Εα. καὶ 
μετ᾽ αὐτῆς αἱ συνεταιρίδες Θεοφ. αὐτῆς 19] αὐτὴν )ς. ἔκλαυ- 
σεν) ἐκλαυσαν 16, 29» ζ4, 56, 64, 78) 8 ὃς, :2ι. ΑἸά. (αῖ. Ν:ς: 

ἐπὶ τὰ ὶ σαρϑένια αὐ η:] τᾶ Σ τιαρϑένια αὐτῆς Ασπι. 1. Αὔπη, Εἀ. δῖαν. 
Μοίᾳ. α ἐπὶ δῖαν. Οἴτορσ. ἐπὶ τὰ παρϑένια αὐτῆς ἐπὶ τα ὶ ὄρη] 

ἔπι τῶν ὁρέων ἐπι τὴν τσαρϑένιαν αὐτῆς (45 59, 75» 82. τὰ ὁ ταρϑέ- 

νια]} τὴν ταρϑενιαν 445 76,5 84, τού, 134. αὐτῆς 29] αὑτῆς ΑΙοεχ: 
ἐπὶ τὰ ὅρη] και ἐπι τὰ ορὴ 775 131) 236. (ας. ΝΊς. τὰ ὅρη] των 
ὁρέων 44, 76, 84, τού, 134. 

ΧΧΧΙΧ. ἐν τέλει] μέϊα τὸ τελος Χ, ΧΙ, ς4) ςς, 645 γι) 75. 829 
84. Οοἴρ]. ΑΙά. μετὰ τελος 30, γό, τοϑ, 128. Αἰδχ. ἐν τῶ τελεϑί 
ςό, 624. ἐν τέλει τῶν δύο] μα τελος δυο τς, 18, 29, 44. τού, 134. 
μέα το τελος δυο τι. ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν] μετὼ τελευτῆσαι 

δύο μῆνας γα. τ. πῃ. Εά. (υὐ νἱάετυτ.), καὶ ἐπέρρεψε] καὶ ἀνε- 

καμψεν Χ, ΧΙ, τς, 189 295 55. 64, 71) 1ο8, 121, 128, 209. Οομρ]. 
ΑΙὰ. ΑΙεχκ. καὶ εκαμψεν 39. ἀνέκαμψεν 44. καὶ ἀνεκαμψεν ἡ ϑυ- 
γατηρ Ιεφθαε ξ4. 59, γ69 82, 84, τού, 134. ἔς, ῃἰῇ ἀνεκαάψεν, 7. 
αι καὶ 58. Αττη. τ. Απῃ. Ἑά. (υξ νἱἀεῖιτ.) καὶ ἀπέρρεψε 144. πρὸς 
τὸν πατέρα--ἰἶν αὐτῇ] α ὃ. πατέρα αὐτῆς) πατέρα αὐτῆς Αττη. τ. 
Ἀπ. ΕἘά. ἐποίησεν ἐν αὐτὴ] ἐπετέλεσεν Ιεῷϑαε τς, 18, 30, ς4,) ὅᾳ, 
5. τοῦ, 1428. Οὐοπιρὶ. ἐποίησεν αὐτὴ (0) γ1. ἐποίησεν Ιεφϑαε εν 
αὐη 84. ἐτέλεσεν ἐν αὐτῇ ΑἸά, ἐπετέλεσεν Ἰεφθάε ἐν αὐτῇ (ειπὶ ἐν 

αὐτῇ ἴῃ ομᾶταΐξ. πηϊποτε) Αἴεκ. ἐν αὐτῇ} κεν Χ, ΧΙ) 29, ἐς, ςό, 
ς8, 63, 23). Ιεῷϑαε 44. [εφϑαε αὐτῃ 76, τοό, 124. ἐν αὐτῇ 
τὴν εὐχὴν αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτῆς τὴν εὐχὴν αὐτῷ Θεοῖς. διαν. Μοίᾳ. αὐτῇ 
᾿Ἐϑαϊ κατὰ τὴν εὐχὴν αὐτῷ αν. Οἴἶξορς. τὴν εὐχὴν αὐτὰ ἣν] τὴν 

εὐχὴν ἦν 30, τό, 71, γ6. ΑΤη;. 1. Ατπι. ΕἘά. καὶ αὕτη] καὶ αὐτὴ 
τό, 30, ς7, 58, 63, 77. 859) 131) 144. 236. Αἰεχ, (δῖ. Νίς. αὕτη δὲ 
Θεοῖς. καὶ αὕτη οὐκ ἔγνω] εἰ ἀπε ποα πουέταὶ Αὐϑ.. 1. ἀς Ἀγάπη, 

δε ὅτω ἣν ὦ γνῆσα δῖαν, Οἴἶτορ. ἐγίνετο 29] ἐγενηϑη. Χ, ΧΙ, τς, 
18, 30, 44 ὅᾳ, γ1, 76, 84. τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά.. 

ΑΙεχ. ἐγίνετο εἰς τορόςταγμα] ἐγενηϑὴ ὅρος ςς. ἐγένετο εἰς Ὡροσ- 
τάγμαϊα Αἴ. 1. Απη. ΕἘά. ἐγένετο τῶᾶτο εἰς νόμον ὅ8ϊᾶν. Οἶῇτορ. 
ἐν Ἰσραήλ] τω Ἰσραηλ 30, «6, 436. Ισραηλ εξ ἡμέρων 44. κα ἐν τοϑ, 
437. Οοπιρὶ. Θεοῖς. ἐν μέσῳ Ἰσραήλ Ατπι. τ. Αγηι. Ἐάὰ. : 
ΧΙ... ᾿Απὸ ἡμερῶν} εξ ἡμέρων Χ, ΧΙ, τς» 18, 29, 30, ς4,) 5) 64) 
γι, 7) 76, 82, 845) τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

απὸ ἡμέρας ς6. εἰ αϊεόμς Αὰς. ᾿Απὸ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας] ἀπὸ ἐν!» 

αντὰ εἰς ἐνιαυτόν δῖαν. ΟἷἶγοΣ. εἰς ἡμέρας] εἰς ἡμεραν 82. ἔπο- 
ρεύοντο] συνεπορευονῖο Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, ς4,) 555) 64,.715 73,84, τοβ; 
148. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. συνεπορευετο 30. συνεπορένοντο δὲ 4.4; γ6, 
84. τού, 134. εοπυεπίεδαπὶ Αυς. συνήχϑησαν Αἴ. τ. Αγπι. Ἐάὰ. 
Ρτγαηῖει. ἐκεῖ Οθοτς. γαηῖδε, καὶ (αν. (υἱ νἱάετυτ.) ϑυγατέρες} 
αἱ ϑνγατερες Χ, ΧΙ; τό, ι8, 44, ς4γ) ς8, 64,71) 7ς» 76, 82» 84, τού; 
1οϑ, τ2ἴ9 128, 134) 337. Οὐοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. οἱ υἱόν φς.. τὴν 

ϑυγατέρα) περὶ τῆς ϑυγατέρος δῖαν. Μοίᾳ. τὴν “υγατέρα---ἔνι- 

αντῷ] αὐῆην τίσ ἀ Δ, ΜΜΙΡΑΙ Τὰ ἐνικύϊε 44. τὴν ϑυγατέρα Ἰεφϑαε] 
«ὴν ϑυγατέρα Ἔϑα χάριν ϑῖαν. Οἶτορ. Ἰεφϑαε] ᾿Ιεπϑαϊν Ασαι. τ: 
Ατῃ. Εα. τὸ Γαλααδίτε) Γαλααδ 1]. Γαλααδὶτι} Γαλαα- 
διτηὴ "ς. Γαλαδίτε ΑἸά. Θεογρ. δίαν. Οἴτζορ. ἐπὶ τέσσαρας] 

απ Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 54» 55. 57» 58) 64) 71) 75, 765) 77, 82) 
84, ὃς, τού, 1οϑ, 121) 128, 131) 134, 144. (οιηρί. ΑΙά, ΑἸεχ. 

Αχαν. :. Ἀπη. Εά. ϑίαν. Οἷἶτορ. ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας) φιαίμον 
ον. 1]. 

“ναὶ ἡμᾶς μετὰ Σ σὰ Οογξ. 

ἀϊο; Δυρ. τέσσαρας] τέσσαρες (οὐπὶ α ἔιρπι υἱάπι. {ν]14Ὁ.) 11. 
τεσσαρακοία (ευτι επιεπά. τπᾶγρ. τέσσαρας) Ξ6. ἡμέρας] μηνας 
τηᾶγ. ὃς. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ} τα ἐνιαυτε 53 ς9, 74, 76, 82, 84, ιοό, 
134. 

“1. Καὶ ἐδόησεν---εἰς Βοῤῥῶν] καὶ συνηχϑησᾶν οἱ νιοὶ ἔφραιμ, καὶ 
ἡλϑον εἰς σεφεινα ΧΙ, τό, 18, 128. ΑΙεχ. ἔς, πἰῇ σεφειρα, τς. ὥς, 
πἰῆ σέφινα, 29, 30, 64. γ1ῖ,) γ6, 84, τοῦ, 121, 124. ΑἸά, ἔς, πἰῆ 

σφινα, 44. ἔς, πῇ σεπφηνα, ς8. καὶ συνηϑροισθησαν οι νιοι Εφραιμ 
καὶ ἤλϑὸν εἰς σεφιγὼὰ ζ4. ὥς, πΙΗ͂ σεφεινα, 82. καὶ συνυϑροισϑησαν 
οι υιοι Ἐφραιμ καὶ ἡλϑὸον εἰς ἐφῆνα ζ9ς. και συνεϑρυσϑησαν υἱοι Ἐφ- 
ρᾶιμ, καὶ ηλϑον εἰς σεφηνα 7ς. ὥς, πἰῇ  συνηχϑησαν Ρτὸ συνεϑρυσϑη- 
σαν, τοϑ. (οιιρὶ. Καὶ συνήχϑησαν οἱ οἱ νἱοὶ ᾿πρὲμ καὶ παρῆλϑον εἰς 
Σεπενά. Απὴ. 1. Αγπι. ΕἘά. Καὶ συνήύχϑησαν ἄνδρες. Ἐπρὶμ καὶ 

τοαρῆλϑον εἰς Σεπινὰ Οεογς. Καὶ συνήχϑησαν οἱ ἄνδρες ̓ Εφρὲμ καὶ 
τοαρηλϑον εἰς Σεφινά ϑίαν. ἐδόησεν ἀνὴρ] συνηχϑησαν οἱ υἱοὶ ςς. 

(πιαγρ. 85.) ταρῆλϑαν] ηλϑόοσαν 55. ἤλϑθὸν τό, 63. παρῆλθον 
209. (αι. Νῖς. ὥαρηλϑεν 237. εἰς Βοῤῥᾶν] εἰς Κιφεινα 11. εἰς 
Σεπφινὰ ςς. καὶ εἶπαν) καὶ εἰπὸν τξνγ 18, 30, 44) ξᾷγ ς(, ςὅ, δ 
γς, 82, 89 ιοϑ, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. “καὶ εἰπε 237. καὶ ἐ- 

καν πρὸς Ἴεφϑαε] καὶ λέγεσι τῷ Ἰεπϑάε Ατ΄ι, τ. Δτπι. Ἐά, τρὸς 
Ἰεφθάε} τῷ Ἰεπϑάε Θεοῦ. τρὸς Ἔϑα δῖαν. Οἶτορ. τῷ Ιεφϑάέ 
δῖαν. Μοίᾳ. Διατί] τι οτι ς8. δι᾽ οτι 134. τί ἐξιν ὅτι Αγῆν. τ᾿ 
Ατγη. Εα. Διατί---υἱοῖς] τι οτι ἐπορευϑὴς πολεμεῖν εν τὸις υἱοῖς 

ΧΙ, τς» 29. 30, ςς)γ 645) 7γῖ,) 128. Αἰεχ. ὅς, πἰῇ πολεμῆσαι ΡγῸ πολε- 

μειν, τι8, τιοΒ. τι οτι ἐπορευϑὴς πολεμεῖν ρος τες υἱᾶς 44, ς4) 76, 
80, 84, τού, τη1. Αἰά. ἄς, πἰῇ ἐπορευϑεις, )ς. ἔς, πἰ ἢ πολεμῆσαι; 
ΟοηρΙ. παρῆλϑες)} ἡπορευϑεις οοτ, ἐπορευϑὴς 134. ἦλθες Α΄η. 1. 
Αγῃ. Ἑάὰ. ταρατάξασϑα!ι] πολεμεῖν 134. τπολεμῆται ΑΥ̓ΤῚ. 
Ασηι. Εά. Οδοζρ. ἂν υἱοῖς] προς τὰς υἱᾶς ς0, 134- Αγπι. 1. δι 
Ἑά. υἱὰς Θεοτρ. ἐπὶ υἱὸς ϑῖλν.  ᾿Αμμῶν] Αμων (ῆς ροῖελ) 44. 
Οεοῦρ. ᾿Αμόν Αππῃι. 1᾿. ἔς ἴῃ οοηη. 3. ἡμᾶ; αὶ χέκληχας) ἡμιν 

(οδίουτο) ὡκ ἐλάλησας γ6. πορευθῆναι μετὰ Σ σ8}λ 44: τορευϑη- 
τὸν οἶκόν σε---ἶν πυρί ] νὺν ἐμπρήσομεν 

τὸν οἶκόν σπ ἐν πυρὶ ἐπὶ σέ. Ατηι. τ. Ατπι. Εἀ. ργαπηῖττ, νῦν Οεοτρ. 

τὸν οἶκόν σε μετὰ σᾷ ἐμπρήσομεν ἐν τυυρί δϑῖλν. ἐμπρήσυμεν] ἐμ- 
πρῆσομαι 144. ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί] ἐμπρήσω μὲν (ἢς) ἐν 
πυρί ς8. ἐμπρισωμὲν ἐπὶ σοι πυρι ἧς. ἐπὶ σὲ] ει σοι 44) ζ4, 
49,.γ6, 82, 84) τοό, 134. α Αἴεχ. ἐν πυρί} κα ἐν 54, 82, τού, 
1οϑ. ' 

11. εἶπε πρὸς αὐτὰς Ἰεφϑ4ε] τορος αὐΐες εἶπεν [εφϑαε ς-8. λέγει 
αὐτοῖς Ἰεπϑάε Ατπι. 1. Ατπι. Εά, Ἰεπϑάε εἶπεν αὐτοῖς Οεοισ. 
πρὸς αὐτὰς Ἰεφθάε] [εφϑαε τρος αὐας ΠΠ, τς, τ6, 18, τ 7, 64, 77, ὃς, 
τοϑ, 128, 209, 236, 437. (ομλρὶ. (αι. Νῖς. Α σρος αὐτοὺς 44: 

Ἶεφϑαε] ᾽Ἔϑαι 8[δν. Οἴτορ. ᾿Ανὴρ μαχητὴς ἤμην ἐγὼ] εἶχον 
μάχην. μεγάλην ϑ8ιαν. Οἶτορ. εἶχον μάχην ἐγὼ αν. Μοί. 
μαχητὴς] αντιδικῶν (Χ. πιᾶγρ. μαχης.) ΧΙ, 18, 29, 30, 445 54, ςς» 
ὅὍμ, 71) γό, 82, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 114. Οοπρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

μαχης ξό, 63. τπολεμιφὴς πιᾶῦρ. ς8. μαχάμενος Ατγηι. 1. ΑΥΠῚ. 
ἘΔ. - μαχητὴς ἤμην] αντιδικος εἰμι ας. ἐντίδικων ἥμιν (ᾶς) ᾽ς. 
ἤμην ἐγὼ] εγὼ εἰμι τ9. ἡμῖν ἐγώ τε τ2τ. ΑἸά, κ᾿ ἥμην Οεοτγᾷ. 
καὶ ὁ λαός μ8} 63. κα ὁ Απῃ. τ. Ατῃ. Εά. 
ξ6. Αἰεχ. Αππ. 1. Αγπι. Ἐά. μετὰ τῶν υἱῶν ϑ[αν. Οἶτος. υἱοὶ 
᾿Αμμὼν σφόδρα] νιον Αμμὼν ἐταπείνωσαν (ἴῃ πιᾶγρ. ἐπολέμησαν) με 
σφοδρα ὃς. ᾿Αμμὼν σφόδρα] ταπεινενΊες σφοῦρα 3... Αμμὼν ετα- 
πεινὰν με σφοδρα ς ς, 7.) 84) 144) 237. σφόδρα] ἐπολεμεν σφοδρα 
ςό. ετακεινουμὴν (Ουπὶ ε ἔργ π) σφοδρα 82. ἔϑλιψιλν με σφόδρα 
Απῇ. 1. πῃ. Κά. Οθουρ. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἔϑλιψαν με καὶ τὸν 
λαόν με σφόδρα ϑἰαν. Οἶτοξ. σφόδρα" καὶ ἐδόησα ὑμᾶς] ἐταπει- 
40 

ΝῚ ες ελ 

καὶ οἱ υἱο1} καὶ οι, 



ΚΡΙΤΑΊΙ. 
ΚΕΦ, χα, 

Καὶ εἶδον ὅτι οὐχ εἶ σωτὴρ, χαὶ ἔϑηχα τὴν ψυχήν μοὺ ἐν χειρί μου, χαὶ ταρῆλϑον πρὸς υἱὸς ᾿Αμμῶν, καὶ ἔδωχεν αὐτὲς Κύριος ἐν χειρί μδ' καὶ εἰς τί ἀνέδητε ἐπ᾿ ἐμὲ ᾿ τῇ ἡμέρᾳ βοή 
παρατάξασϑαι ἐν ἐμοί ; Καὶ συγέζρεψεν εφϑάε πάντας τὸ ἄνδρας Εὐλδᾷ » καὶ παρετά ἅτο 
τῷ Ἐφραίᾳ' καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες Ταλαὰδ τὸν Ἐφραὶμ, ὅτι εἶπαν οἱ διασωζόμενοι τοῦ Εφραὶμ, 

3. 

4. 

΄ ρὸ “ Ν ΄ Ὁ (Ὑμεῖς Γαλαὰδ ἐν μέσῳ τῇ ᾿Εφραὶμ χαὶ ἐν μέσῳ τῇ Μανασσῆ. Καὶ πρροχατελάξετο Γαλαὰδ Ἢ 
Ν᾿ ρ᾿ " 3 ρϑ ς »ἤὔ 9 . ρῸ,- ᾿ τὰς διαδάσεις τοῦ ᾿Ιορδάγου τ ᾿Εφραίμ“7 αὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ διασωζόμενοι Εφραὶμῃὴ Διαξῶμεν 

᾿ ᾿Ψ ΑΝ Ψ' » ν » ω ἧ» χαὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄνδρες Γαλαὰδ, Μὴ ᾿Εφρανίτης εἶ; χαὶ εἶπεν, Οὔ, Καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἶπον 

νδν με σφοδρα και. εδοησα πρὸς ὑμᾶς ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44, 54) ζ4, 
4), 64, γι, γ6, 779, τού, τοϑ, τῶι, 134) 200, “36. ΟοπϑρΪ. ΑΙά. 
Αἰεχ, (δι. Νίς. ἢς, ὨΪ ἐπολεέμὰν ῥτὸ ἐταπεινεν, ς8. ἔς, πἷϊὶ ἐτὰ- 
πεῖνα, 128. ἢς, σΌΓῚ μοι Ργὸ μὲ, 131. ἐπολεμ.... (Π6) με σφοδρα΄ 
καὶ ἐβοησα πρὸς υμας 63. χαὶ ἐδόησα] ἐγὼ δὲ ἐβόησα αν. Οἴἶτος.. ἐξδόησα ὑμᾶς] εἰπὰ τρος ὑμᾶς τς. εμπὸν πρὸς ὑμᾶς 
ης. ὑμᾶς] προς ὑμᾶς 30, εύ, 82, 84. Απῃ. 1. Απῃ, Ἐά, Θέεοτρ. 
χαὶ ἐκ ἐσώσαϊῖε---αὐτῶν] κα σιιπὶ ἱπιοτπιοά. αν. Οἰἶτορ. ἐκ χει- 
βὸς] ἐκ χείρων Αττ). 1. Ατη. ΕΔ, Οεοσ. αὐτῶν] πρὸς αὐτόν (ῇς) 
82. 

ΠῚ. Καὶ εἶδον] καὶ εϑὸν ς 4, ςξ. Αἰεχ. καὶ ἰδὼν Οοἴηρί. ᾿ ἐκ 
εἶ σωτὴρ] ἐκ ἦν ο σωξων ΧΙ, τς, τό, 18, 29) 30, 44) ξ2, ς4» ξςν ςό, 
57. 68, 63, 64, 71, γ6, γ7, 82, 8, τού, τοβ, 1α1, 134) 144, 36. (οπιρὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. (δὲ. Νίς. ἐκ εἶν ὁ σῶξων γς. κκ ἦν ο σωτὴβ 
128. ἐκ ἦν ὁ σώζον 131. κκ ἣν σωτὴρ 209. ἅτις ἣν ὃς ἔσωζέ με 
Ἄπη. τ᾿. ἔς, πε με, Ατπι. Ε4ά. ὄτις ἐγένετο σώτηρ με Οεοῖρ. ἐκ 
ἣν σωζόμενος ϑίαν. σωτὴρ] σωζων ὃς. καὶ ἔϑηκα] καὶ εϑε- 
μὴν τς) 18, 445) ς4, 64, ης, γό, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. (ομρρὶ. 
Αἰεχ. χαὶ ϑέμην ς8. α καὶ Θεορ. τὴν ψυχήν μ5] τὴν ψυχὴν 
τὴν ἑαυτὰ ϑδν. Οὗτος. ἐν χειρί 15] ἐν τὴ χεῖρι (ἢς ἰηῖα, ΧΙ, 18, 44) 545) 54, 64) 75, 76, 82, 84, τού, 134.) τοϑ, 121, (ομρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. ἐν τὴ ψυχη 8. καὶ παρῆλϑον] παρελϑεῖν Οεοῖρ. παρ- 
ἤλϑον] διεδην ΧΙ, τς, τ8, 29, 30, 44) 54) ςς, 64, 71, )ς, γό, 82, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οὐμρ!. ΑΙΔ, ΑἸεχ. τρὸς υἱδς] προς 
Τῆς υἱὲς 15) 18, 20, 30, 44) 54, ςς, ς8, 63, 64, γς, 82, 84, τού, λοϑ, 121, 128, 134. (οχηρί. Α]ά, ΑΙεχ, Ατπι. σ. Απη. ἙἘὰ. τὲς υἱὸς Οεογρ. ἔδωκεν] παρέδωκεν ΧῚ, τς, 18, 29, 30, 44, ξῷ ςς, ς8, 64, γ1, 78, γ6, 82, 84, τού, 121) 128,.1345).237. ΟοΙρ], ΑΙ4. ΑΙεχ, Ἀπ. τ. Ασπὶ. Ἐά. ϑίαν. παρεδωχα τοϑ. αὐτὲς Κύριος] α αὐτὲς Οὐορ. Κύριος] - ο Θεος 1ι8ι ἐν χειρί ο"] ἐν τὴ χειρι ς ς,) ζο, τού, 128, 237. ΑἸά, ἐνώπιον ΑΙοχ. εἰς χεῖρας Ατἴπι. 1. Αγ. Εά, καὶ εἰς τί ] καὶ ινατι ΧΙ, 18, 29, 44, γ1, )ς, γ6, 84) τού, τοϑ, 128, 134. (ομρί. ΑἸά, ΑΙεχ. καὶ ἵα τί 1 5). 30, ζ4, ςς,), 64, 82, τΔ:. καὶ γῦν εἰς τί Ατηγ. 1. Αγστ. Ἐά.. εἰς τί δὲ ϑίαν. Οἴτορ. καὶ εἰς τί ἀνέξητε] καὶ ὑμεῖς ἀναξάγες ἰρὶ Θεοῦ. ἐπ᾽ ἐμὲ] προς με τς, 18, 44) ς45) ξς, (πιάτα. ς8.} 4, 71) γό, 82, 84, τού, τοϑ, 14:1, 128, 134) 200, 237. (οπιρί. ΑἸά, ΑἸδχ, ς, 329. Οδογρ. προς ἐμὲ 7) χ36. Ἄττῃ, τ. Ασπῃ, Ἐά. δῖαν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] ἐν ΧΙ, τς, 18, 29, 445 64, γι, γ6, 82,. 84, τού, 128,134. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. κα ξς. σήμερον Οεοτς. δῖαν. ταρατάξασϑαι] πολεμεῖν ΧΙ, ς,.18, 29, 

30, 44). ς ς, (πηᾶγρ. ς8.) 64, 715).75) γ6, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 124. Οοιρὶ. Αἰά. ΤῈ πολέμειν ς4,). 82. ΑΙοχ. ᾿παραταζεσϑαι 77. πολε- μῆσαι Απῇη. 1. Απῃ, Εά, έοῦρ. ἐν ἐμοί] ἐπ᾿ ἐμοι τό, ς7,.75. ἐπ᾿ ἐμὲ ζᾳ. δίαν. Μοΐῃ. ν ἐν γ6. ρος με 237. μετ᾽ ἐμῶδ Ατγ). 1. Ἀπη, ἘΔ. με Οθοῖς. ἐπὶ μὲ ϑ5ῖαν. Οἶτογ. 
, ἸΝ΄ συνίςρεψεν] συνηϑροισεν ΧΙ, τς, τό, 18; 29, 30, 44, ς2, κά, 
55) 56, ς7, (8, 63, 64, 717 76, (γγ, υξ νἱάδτιτ.) 85, 84. ὃς, τού, τοϑ, 121, τδδ, 131, 134) 1,4, 200, 236. (οχηρί, ΑἸ4, ΑΙεχ, (αι, Νίς. Ἀπ. 1: Αγ. Ἐά, Οεογρ. ϑ8ϊδν. συνηϑρυσιν 5. Ἰεφϑαε) Ἰεπϑάε (ἔς ἱπ8) Αττῃ. τ. Ασῃ Ἐά. Οεοτρ. Ἰεϑαὶ ϑἴαν, Οἰἶορ. Ἰεφϑαϊΐ διαν. Μοῷ. υάντας τὲς ἄνδρας} τες. παίϊας ἄνδρας 1], τό,. ς.), 77» 8ς, 131) 236, 23). κα παΐϊας 30. τὲς ταΐϊας 144. πάντας ἄνδρας Ατπν, τ. Ασπ). Ἐά. πάντα τὸν λαὸν Θεοῦ. ᾿. Γαλαὰδ 15] Γαλὰδ (ἔς ἰηξτα) Θεοῦ. καὶ παρεταξατο--Γαλαὰδ 295] αὶ ουτὰ Ἰηϊοττηθά, 216. παρετάξατο) ἐπολέμει ΧΙ, 1 8) 18, 29, 20, 44, 54» 45) (πηλτρ. «8. ας νἱάετατ.) 64, 71, 7ς, γ6, 86, 84, (υὐαγς. 8.) 1ού, το, 121, 128, 134. Οοιαρ!. ΑΙά. ΑΙοχ, ἐπολέμησε Αττη. Σ. ἄτη. Ἑά. τῷ ̓ ἘΦραίμ) τον βθαιμ :ζ, 18, 20, 447) ξ4. ξζ, όᾳ, 
71) 7) γ6, 82, 84) τοό, 121) χ28, 124. Οὐοπρὶ. ΑΙΔ, ΑΙεκ. τὸν Ἐφραιμ εν μέσω Μανασση τοϑ. τορὸς Ἐπρὶμ Αγ. 1. Ἄτση,, Ἐκὶ, τοῖς υἱοῖς ̓ Επρὲμ Θεοῖς. ἐπὶ Ἔφρὲμ ϑιαν. καὶ ἐπάταξαν---Μα- να 56} αὶ ουηῃ ἱπίεγπηοά, ς8, ὅς, 75: ἐπάταξαν) προκατελαξογτο 
18,44. ἄνδρες] οἱ ἀνδρες 44) 4. Γαλαὰδ 2.-οἰἶπαν] Γαλααδ τας διαβασεις τὰ Τορδανᾳ τὰ Εφραιμ καὶ εγινηϑη οτ, “παν 18.. Γα» 

λααὺ τας διαδασεις ἴορδανα τὰ Εφραιμ καὶ ἐγενηϑὴ τε (υἱ νυ] ἀατυτ) οτε 
ἐλεγὺν 44. τὸν Ἐφῥαὶμ] τὸν Ἐπρὶμ (ῆς ρεγρεῖιιο) Αστ. 1. Απτῃ. 
Εὰ. τὲς υἱὲς Ἐπρὶμ Οεοιζ. ᾿ ὅτι εἶπαν] οτι ΕἼΤΕ 7. χαὶ ξἰχὰν 

437. Ατπι. ΕἘά. ᾿ ὅτι εἰπαν-Μανασσῇ] αὶ ουπὶ ἰητετηιθά. 54) ξ0, 
82, 84, τοῦ, 1ο8, 128, 134. οἱ διασωζόμενοι] ὅτι διασωξόμενοι 
ϑίαν. Οὗτος. διασωζόμενοι] διασεσωτμενοι ΧῚ, 18, 29, 30, 44, 
55» 56, 63, 121. Οοπηρῖ. ΑἸά, ΑΙεκ. τῷ Ἐφραὶμ] α τῷ Απη. Βὰ. 
τὸ Ἐπρὶμ (ἢς ἰηδᾺ) Οεοσ. ἀπὸ Ἑφρὲμ δίαν. Οἷἶτοσ. απὸ τῇ 
᾿Εφρὲμ δῖαν. Μοῷ. Ὑμεῖς Γαλαὰδ] ἡμεῖς Γαλααδ τό, ζα, ςό, 
(αι. Νίο. ὅτι ὑμεῖς Γαλαδῖται Αττι. :. Ασῃ. Ἑά. Ὑμεῖς Γα- 
λαάῥ--- Ἐφραὶμ οι, ἴῃ σοπη. {64.] α ουπὶ ἱπιεγηηοά. 18,44. ἐν μέσῳ 
18 815] α τῷ ΑἸεχ. τὰ Ἐφραΐμ] α τῷ Αττη. τ. Αππ. Εὰ, τοῦ 
᾿Εφρὲμ ϑ8ϊαν. Οὔτορ. ᾿Εφρὲμ 5ϊαν. Μοΐῃ. τὸ Μανχσσῇ] Μα- 
γασῆ ΑἸΤΏ. 1. Μανασῇ ἐρέ Ατην. Εὰά. τῷ Μανασῆ Οεοῦν. ϑίαν. 
Οἰἶτορ. κα τῷ δῖαν, Μοίῃ. 

ν. προχατέλαδετο} προκατελαξονῖο ἀνδρες τς, 
γ6, 82) 849 τού, τοβ, 128, 134. ΑΙςχ. 
Οεοῦρ. Γαλαὰδ) οἱ Γαλαδῖται αεοτρ. 
Ἐφραὶμ καὶ τὰς διαδασεοις )ς.. τὰς διαδασεις-- Ἐφραίμ 15] τῷ 
Εφραιμ τὰς διαξασεις τα Ιορδανς 82. τὰς διαξαάσεις τὰ ̓ [ορδᾶνον} τὸς διαδάσεις ταύτας παρὰ τῷ Ἑρδῶν ϑῖαν. Οἴἶτορ. . τὰς διαξάςεις παρ τῷ Ἰορδάνῃ ϑῖλν. Μοί,ᾳ. τῷ ᾿Εφραὶμ] τὸν ᾿Εφραὶμ (0) Ζ λτϑ 436, τῷ ̓ Εφρὲμ δῖαν. καὶ εἶπαν το - Ἐφραὶμ, 25] και ἐγέες γηϑὴ οτι ἐὐταν οἱ διασεσωσμένοι τὰ Ἐφραιμ 11, ΧῚ, 29, 64, τοϑ, τῶτι 
ΑΙ4. ἄς, πιῇ οτε ειπαν, Χ, τς, 58, 128. Οοπ)ρί. ΑΙεχ. και ἐγενηϑὴ οτε ἔλεγον οἱ διασεσωσμενοι τε Ἐφραιμ, γό, τοῦ, 134. ἔς, ηἰᾷ εγενῖϊο, 
54) 30) 737) 82. καὶ εἐγενηϑὴ ὁτι εἰχαν τῷ Ἐφραιμι γ1. καὶ εγενη)ὴ 
ὁτὲ ἔλεγον οἱ διασεσωσμενοι Εφραιμ 84. καὶ εἶπαν αὐτοῖς] καὶ ἐγές: 
γετο ἡνίκα εἶπαν Αττα. σ. Απη. Ἐά. ϑίαν. αὐτοῖς 15] 4 ςς, τ44. 
ᾧιασωζόμενοι] διασεσωσμενοι ςς, ς6. ᾿ἘΕφραὶμ. 29] τα Εφραιμ τό, 
30, 56, 57, 63, 77,.8ξ, 131, 144. (61, Νίς. ἀπὸ Ἐφρὲμ ϑίαν. Διαξδῶμεν}] -Ἑ δὴ τς, 18, 58, 64, τοϑ, τ28. Οοπιρὶ. ΑΙ4. 217. 
καὶ εἶπαν 29] και ἐλεγον ζ9, 73) 76, 82, 134. και εἰχον 108. Οομρρὶ, 
ηχὶ εἶπαν χ--λαλῆσαι ἴῃ ςοη,. [ε4.} καὶ ἐλεγον αὐῆοις οἱ ανδρες Γα- 
λααδ μη ἐκ τε Εφραιμ υμεις ἐξε και ἔλεγον δχ ἐσμεν ἐκ τῇ Εφραιμ και 
ἐλεγον αὐΐοις" εἴπατε δὲ συνϑῆημα και λεγονῖες δὴ συνϑημα ου κατευϑυ. 
γον τῷ λαλῆσαι 44. καὶ ἐλεγον αὐτοις’ εἴτε δὴ συνθημεα" καὶ λε- γοῦϊες δὴ συνϑημα ου κατευϑυνον τε λάλησαι τοῦ. 
τοῖς οἱ ὥνδρες Γαλαὰδ] αὶ οἱ τς, 

ζ. 58, 64, 78» 
Ὡροχατελαάδοντο τό, 6. 

τὰς διαδάσεις) τον 

καὶ εἶπαν. αὖ- 
18, 64, τ08. καὶ ἐλέγον οἱ ανδρες Γαλβαὸ αὐῇοις ς4. ἐλεγὸν αντοῖς 84. εἶπαν αὐτοῖς ὦνδρες Γαλαὰδ ἄστη, τ, Απα, Ἐά, αὐτοῖς 25] αὐτῷ (οπιρ. Μὴ Ἐφραϑίτης--- Οὔ.] μη εκ τὰ, Εφραιμ νμεις ; καὶ εἰἴπαν οὐκ ἐσμὲν Χ, τς, τ8, ό4, γι, (πιλγρ. 8.) 121. ΑΙά. ἤς, πἰᾶ εἶπεν, Οοπιρί. μὴ υμεῖς ἐκ τὰ Εφραιμ, ἐξε; κῶϊ ἔλεγον ἕκ ἐσμεν εχ τῷ Εφραιμ 4, ςο, 8α.. ἔς, πἰῇ ἐξ! ΡῸ ἐρὲ») 75. μὴ ἐκ τοῦ Εφραιμ ὑμεῖς ἐξε; καὶ ἔλεγον οὐκ ἐσμεν εκ τεῈ Εφ- βαιμ γ6, 84, 134. μὴ ὑμεῖς ἐκ τῇ Ἐφραίμ; καὶ εἶπαν: εκ ἐσμέν. ΑΙεχ. - μὴ καὶ ὑμεῖς ἐξ Ἐπρὲμ, ἐγε. καὶ εἶπαν, ἐκ ἔσμεν ἐξ αὐτῶν. ΑΥπι. 1. Αττῃ. ἘΔ, μὴ ἀπὸ τῷ ̓ Επρὲμ. ἐρὲ ὑμεῖς" αὐτοὶ δὲ εἴχαν. οὐκ ἐσμέν. Θεοῦ. μὴ ἀπὸ ᾿Εφρὲμ ὑμεῖς" χαὶ εἶπον ἐκ ἐσμέν. ϑ[αν, Μὴ 'Εφραϑίτης---διαδάσεις ἴῃ ςοπι. ἴεᾳ.1] μὴ ἐκ τοῦ Εφραιμ, ὑμεῖς, χα εἰπᾶν οὐκ ἐσμεν, καὶ εὐπαν ἀυῖοις, εὐπῶτε ϑὴ συνϑημα, καὶ κα κατευϑη- λῶν τοὺ λάλησαι ὅτω, καὶ ἐπεδαλοντο ἀντῶν, καὶ ἐσφαξον αὐτοὺς ἐπὶ τας διαδασεις ΧῚ, μη ἐκ τὰ Εφραιμ ὑμεῖς; και Χαὶ εἰταν αντοῖς" εὐπὰτε δὴ συυϑημα. καὶ καὶ κατευϑυναν του λᾶλησαι ΒΤως' χαὶ ἐπελαθοντο χαὶι ι ἐσφαξαν αὐτοὺς ἐπι τας διαθασεις 20. Ἐφραϑιτης] Ευφραϑιτης 16, ἐκ τοῦ Εφραιμ 128, ᾿Εφραϑίτης εἶ] Ἑφραϑαῖος εἰ σὺ (ἢς) 20. εκ του ἔφραιμ υμεις ςς. Ἐφραϑέος (ἢ) εἶ σὺ ς6. ᾿Εφραθαῖος εἶ σὺ ς8, 6,. ᾿Εφραϑίτης εἶ; καὶ εἶπεν. Οὔ.] ἐκ τοῦ ἔφραιμ ὑμεῖς; καὶ εἰπ. οὐχ ἐσμεν. ἴῃ οαἷσε ραρίπα: ς8. ἐκ τε Ἐφραιμ, ὑμεῖς, καὶ ξεπτον, οὐκ ἐσμὲν το8. καὶ εἶπεν, Οὗ.] χαι εἶπαν Οὐχ ἐσμεν 128. 

ει ΨῚ. Καὶ εἶπαν] καὶ διπιν 1Π|, τό, γι, γ7,) 236. καὶ εἰπὸν Χ. Οὐπηρὶ. ΑΙεχ. ϑίδν. Οἰος. και ἔλεγον 4, γ6, 82, 84, 134. ξ9. αι εἶπαν--κατιύϑυγε] και οεἴἶτεν αὐτὰ. φπατε δ συνϑημα (Ἰπ πιδτρ: 

εἰπαν" Οὐκ ἐσμεν, 

ἮΝ 



ΚΕΦ. ΧΙ. 

ΚΡΙΤΊΥΊΑ ἴ. 

δὴ ςἄάχυς" χαὶ ἐὶ χατεύϑυνεν τῷ λαλῆσαι ὅτως" καὶ ἐπελάξοντο αὐτῷ, χαὶ ἔϑυσαν αὐτὸν Φρὸς 
τὰς διαξάσεις τῷ ̓ ΤΠ ξθαγοι χαὶ ἔπεσαν ἔν τῷ καιρῷ, ἐχείγῳ ἀπὸ Ἐφραὶμ δύο καὶ Ἐεσδαά κοντα 
χιλιάδες. Καὶ ἔκρινεν Ιεφϑάε τὸν Ἰσόδηλ ὲξ ἔ ἐτη" χαὶ ἐν νον Ἰεφθάε ὃ Γαλααδίτης, χαὶ 
9 ρ 3 

ἐτάφη ἐν πόλει αὐτῇ Γαλαάδ, Καὶ ἔχρινε μετ᾽ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ ᾿Αδαισσὰν ἀπὸ Βηϑλεέμ. 
Ν᾿.» 5 ᾿Ὁ ΄ εἣδΤ "ς ᾽’ νά 3 

Καὶ ἤσαν αὐτῷ τριάχοντα υἱοὶ, χαὶ τριάχοντα ϑυγατέρες, ἃς ἐξαπέςειλεν ἔξω, χαὶ τριάκοντα 
7 ΝΣ »Ὃ ρῷ ε 

ϑυγατέρας εἰσήνεγκεν τοῖς υἱοῖς αὐτῇ ἔξωθεν" χαὶ ἔχρινε τὸν ᾿Ισραὴλ ἐπ]ὰ ἔτη. Καὶ ἀπέϑαγεν 

᾿Αξαισσᾶν, χαὶ ἐτάφη ἐν Βηϑλεέμ. Καὶ ἔχρινε᾽ μετ᾽ αὐτὸν τὸν Ισραὴλ Αἰλὼμ ὁ Ζαξουλωνίτης 

σεξελω: καὶ εἰπε ταχνυς) καὶ αὶ κατηυϑυναν ὃς. εἴπαν--«ἄχυς] 

ἐλεγον αὐτοῖς συνϑήμα ἕίπᾶτε 7ξ. εἰπὸν ἀνΐοις εἴπατε δὴ συνθημα, 

Χαι εἰχον δὴ ςαχὺς τοδ. εἶπαν αὐτῷ} αὐτοῖς εἶχαν Οεοζς. αὖ- 

γῷ] αὐῖοις Χ, 159) 18, 4, τ, 64, γ1) γ)όνγ 82, 84) 121) 128, 134. 
Οοαιρῖ. Αἰά. ΑἸεχ. Αστη. σ. Ασπη. ΕΔ. δ[δν. α ζ0. Εἴπον---λα- 

λῆσαι]) εἴπατε δὴ συνϑημα. καὶ κὶ καϊηυϑυναν τὰ λαλησαι τς, 645 τὯ1. 
ΑΙἸά. ἢς, ηἷδ καϊευϑυναν, 18. (αἴ, Νίς. ἢς, "ἢ κατευϑηναν, 128. 

εἰπαῖε δὴ συνϑημα" καὶ λεγοίες συνϑημα κι κατηυϑυνον τε λαλησαι 
ις4. εἰπᾶτε δὴ συνϑέεμα" καὶ λεγονῖε συνϑέμα κι κατευϑυνον τε λαλη- 
σαὶ ξ9. εἴπατε δὴ συνϑημα" καὶ καἤευϑυναν τε λαλησαι γι. εἰἤραῖε 
δὴ συνϑημα, καὶ λεγονῖες δὴ συνϑημα, κα κατευϑυνον τῇ λαλῆσαι γύ, 
845) 134. εὐκατε δὴ συνϑεμα. δὅαι λεγονζες συνϑεμὰ εκ κατηυϑύυνοντο 
λαλησαι 82. Εἶπον δὲ ςάχυς} εἴπατε δὴ συνϑημα Χ,, τό, 30, ς2, 
ςς, 97, 58, 77. 131) 1447) 200, 236. Αἰεχ. Τβεοάοτεῖ. Ὁ. τ0. ἰπ Τυά, 

ἢς, ἥπε δη, δῖαν. Οἴἶτορ. εἰπατε δὴ συνϑεμα 6, 63. ἐπατε δὴ ςά- 
χὺυς σύνϑημα ΟοπΡΡΙ. δότε ἡ ἡμῖν σημεῖον τι" καὶ εἴπατε γάχυς ςάχις 
Ατι. 1. Αὐτι. Βά. εἴπατε δὴ ςάχυς Θεοῖς. εἴπατε ςάχυς ϑῖαν. 
ἽΜοίᾳ. καὶ καὶ κατεύϑυνεν] καὶ εἶπον καὶ καὶ κατηύϑυναν Οοηρ]. ἢς, 
πἰῆ κατηύϑηναν, εἴ συ εἶπον καὶ ὁ ἴῃ οδιαταές, ταΐθογε, Αἰθχ. ἐ 
κατεύϑυνεν] λεγονες συνϑημα,  κατηυϑινον ς. κατεύϑυνεν] καευ- 

ϑυναν τύ, ς2, ς7, 131,200,) 236. κατηυϑυναν ς ς) ς8, (63, υἱ νἱἀειυτ.) 
χοϑ, 144. καϊευϑηναν 77. κατηυϑυνε 21). κατεύϑυνον ΑΓΠΊ. τ. 
Ἄτχσιι. Ἐκ,, δἰάν. τῷ λαλῆσαι ὅτως] τῷ λαχεῖν καϊατοαυτό (ἢς) 

16. 18 λαλεῖν καΐα τὸ αὐτο 30, ς2, ςό, ς7, ς8, 63, 77, (Βς, πιᾶγρ. 
υ Εἀ.) 209.» 416. (αἴ. Νο. τὰ λαχειν καΐα τὸ αὐτὸ 144. ἔς, 
οὐ  ΠΠρΡΓὰ Χν» 131- λαλῆδαι ὅτω Ατηϊ. 1. Αττῃ. Ἐά. καὶ ἐῆε- 

λαάξοντο αὐτῷ} αὐτοὶ ϑὲ ἐπελάῤφονο αὐτῶν ὅ8ϊαν: Οἴτορ. ἐπελά- 

ζοντο] επελαμᾷανονἷο ς4, ς9, 7ς, γὅ, 85, τού, 134. επεβάλοντο 61. 
υκελαΐξοντὸ τοϑ. κατελώδοντο Απη. σ. Ἄττῃ. Εα. αὐτῷ] αυτων 
Χ, τς, 44, ς4) 64, 75. 76, 82, 84. τοῦ, 121. 128, 114. Α]ά. ΑἸεχ. 
δ᾽αν. τό, 30, τὰ, ςξς, τό, ς7, 63, 71) 77». 859 131), 144. 209, 236. 

(λὶ. Νῖς. Απην 1, Ατπι. Εὰ. αὐτῳ 18. αὐτῆς ς8, ς9. Οοπιρὶ. αὖ 
τὸν τοῦ. καὶ ἔϑυσαν αὐτὸν] και ἐσφαξαν αντες τς, τό, ς2, ςό, ς7, 
77, 436. καὶ ἐσφραξαν ἀύΐὰς 62. καὶ ἐσῴαζον αὐτας 131, 140 
500. Ολι. Νίς. ἄπ. σ᾿. ἄτην Ἑά. δ5]αν. Οἷἶτγορ. καὶ ἔσφαζον Οβογ. 
δῖαν. Μοΐᾳ. ἔϑυσαν͵ ἐσφαξαν (πιατγρ. υἐὲ Εά.) 8ς. ἔϑυσαν αὖ- 
φὸν τρὸς] ἐσφαζον αὐΐες ατι Χ, 44, ς4,) 59. 76, 84, τοῦ, 121, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. εἐσφαξαν αὐἷες ἐπὶ 18, 10, ξς) ς8, 64, 7γ1, τοβ. ἐσφαξον 

αντες ἐπι 7ς. εσφαφονἷο αὐτὰς ἐπὶ 82. ἐσφαξαν ετὶ 128. ὕφάζα- 
σιν αὐτὲς ἐπὶ ΑἸοχ. πρὸς τὰς διαδάσεις] ἐν ταῖς διχξασεσιν 

Ατῖὰ. τ. Ασαι Κα. τῇ Ἰορδᾶνα} αὶ τὰὸ᾽ Ασα). :. την; Εά, τῇ 
Ἐρδὰν δῖαν. Οὐἶτος. ἔπεσαν] -ἰ- εξ Εφραιμ τς, ὅ4. Αἰεχ. ἔπεσον 
εξ Ἐφραιμ τ8, ζ4. επέσον 44, ζ9, 76, 82, 8.9 τού, 134. ἔπεσαν--" 
Ἐφραὶμ] ἐπεν (ἔς, οὐπὶ σε ἔπργα [1π.} Εφραιμ εν τω καίδω ε ἐχειγὼ 7. 

ἔπεσαν εξ Ἐφραιμ, τῷ καιρῳ ἐκϑίινῳ τοβ, ἔς, ηἸῆ ἐν τῶ καιρῶ, Οοπιρὶ. 
ἐπεσεν ̓Ἐφραα ἐν τῷ χαιρω ἔχειρω 128. ἔπεσαν ἐν τῇ ἐχείνη ἡμέρᾳ ἀπὸ 

τὸ λαῖ Ἐπρὲμ, Οφογρ. ἐν τῷ Ὁ καιρῳ] α ν ἐν 414. μιδδεῖ ἦν ἴῃ οἰασαῶ: 
τηΐηοσο Αἷοχ. ἐν τῷ καιρῷ ἢ ἐκείνῳ] ὁ ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ ϑ8[αν. ἀπὸ 

᾿Εφραὶμ] εξ Εφραιμ Χ, ΧΙ, 49, 44, 55, 82, 84, τού, 121, 134. ΑἸά, 

λ Ηῖς τς» 18, 54. 64. Αἰεκ. ἐξ ̓ Επρὲμ ΑΥπ1. 1. Ασπι. Ἐ4. ἐξ Ἐφρὲμ, 
8ιαν. δύο καὶ τεσσαράκοντα) τεσσερακονταδύο (οσιπὶ ὦ ἴὨρτα ἴδ. 
εὐπάϊιτ ε) 11. τεσσαρακοῖα καὶ δυο Χ, ΧΙ, τό, 29, 30) ς4» ς 5») ς7» 
ς8, 95) 71» 769 76, 77, 82, 84, 8ς, τοῦ, τοϑ, 131) 124.) 144) 236. 

237). Οουρί. (δι. Νῖς. Αττι. :. Απῃ. Ε΄. δίαν. τεσσαρακονῖα δυο 
64. Οουιε. τεδσαρακοντῶ 121. δΔΡεῖ καὶ ἴῃ οπαγαέϊ, πηΐπογε ΑἸεχ, 
δύο καὶ ὶ τεσσαραΐκονται χιλιάδες} χιλιαδὲς μβ 44. χιλιάδες] χι» 
λιάδες ἀνδρῶν ΑΙεχ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἔκρινε---ἧξ ἔγη) αὶ τύπι ἰριοτηδά. 9. τὸν Ἰσραὴλ-- 

᾿φϑάε 4.1 Α οὐπὶ ἱπιετηοά. 82. [ἔξ] εξηκοα 11, Χ, ΧΙ, 29, 71) 
»γ6,.84) ιοό, 12. Ἧξ ἔτη] ἔτη ξ 44. ΤΥ. Αγ, τ. Αππ. Ἐὰ. 51αν, 
“απ αππὶς Δὰρ. ἀπίϑανιν--Γαλαιϑδ] ἐπέϑ. καὶ ἐτάφη ἐν τῇ όλ. 
αὖτ. ἐν σφὲ γαλαὰδ (Πς) 44. Ἰεφϑαε] Ἰεϑαὶ δῖαν. Οἷτορ. ἨὨεφ- 
ϑάςε ὁ Γαλααζτης] 7  ἰταάφη] ἐταφοι 134. ἐν σόλει!] ἐν τη 

124. τὸν Ἰσραὴλ ᾿Αδαισσαν) Αδεσα τὸν Ισραηλ ς6. 

σιατς. Αξεσσα) ς8. Ἑσσεξων ςο, 82. 

πόλει ΧΙ, τς) 18, 29, 30, (4) 64) 75», γό, 82, 84, τοῦ, τοβ, 128, 134, 

437. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἴεχ. αὐτῷ] αὐτῷ Απη. τ. Αγπι. Ἑὰ. Οδογς. 
ϑίδν. Γαλααδ) εν Γαλααδ], ςό, ς8, 63, 237. Αται. τ. Ατῃ. Εά. 
δίαν. ἐνσεφ᾽ Γαλαὰδ (Άς) ς4. εν Σεφ Γαλααδ ςο. ἐν Γαλαὸ )ς. 
ἐν Σεφε Γαλααὲ γό, τού, 134. εἰσὲφ (ἢς) Γαλααδ 82. ὥέφε Γα: 
λααδ 84. Γαλάδ Θέ οῖς. 
ΙΗ. μετ᾽ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ] τον Ἰσραὴλ μεῖ᾽ αὐῇον φῳ γδν, τοῦ, 

᾽Αδαισ- 

σὰν] Αξεσσαν τ6, (ς᾽, ἂς ροῆελ.) ὃς, 131) 144. Ολῖ. Νίς. βΒεσσαν 
Ἐδεσαν (ἢς ἰηξα) Οοπρὶί. 

᾿Εσεξὼν 8[αν. Μοίᾳ. ᾿Αξαισσὰν ὠπὸ] Εσεξων ἐκ ΧΙ, τς» 18, 49, 
30, 44. 6. γ1, γ6, 84, (πιαγσ. ὃς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΑΙἹά, 
Αἰεχ. Ἐσσεξων ἐκ ς4,) ξξ, 75» 'βα. ᾿λδ σφῶν ἀπὸ Βηϑλείμ) 
Αὔδαισαν απὸ Βαιϑλ μι (ἄς ροῖϊεα) 11. ἂπο βηϑλεῖμ Εσεβων. (πηᾶγρ. 

Αξεσσα.) Χ. Ἐσεβξὸν ἐκ Βεϑλαέμ Ατπι. τ. ᾿Ἐσεξὸ ὃν ἐκ Βεϑλεὲμ στη; 
ἘΔ. Ἐσεδὼν ὁ Βεϑλεμίτης Θεοῦ. Ἐσεδὸν ἀπὸ Βηϑεόμ ϑίαν. 
Οὗτος. ἀπὸ Βηϑλεέμ] ἐκ Βηϑλεέμ Οοιηρὶ." Βηϑλείμ] Βαιϑ» 
λεεμ (ῆς ροεα) 82. ΑἸεχ, Βηϑέελεμ 237. 

1Χ. Καὶ ἦσαν αὐτῷ] Οὗτος εἶχε δίαν. Οὗτος. ἦσαν] ἐγενονο 

Χ, ΧΙ, τον 18,29, 30, 44.) 54, 55, 64) 71, 78, 76, 82, 84) (ππαγρ. ὃς. ) 
Ἰού, τοϑ, 121) 128, 134) 209. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ.. τριάκοντα τ 

-τ-τοῖς υἱοῖς] υἱοι τριακοῦα και ϑυγ. τριακ. καὶ τριακονῖα, γυναῖκες 
εἰσηγάγε τοῖς υἱοῖς 44. τριάκον]α υἱο!] Τὴ Αγπὶ. :. πη. Εὰ. 
τριάκονα υἱοὶ, καὶ] α ΧΙ, τριάκοντα υἱοὶ; καὶ τριάκοντα ϑυγατέός 

ρες] ἀ υἱὲς καὶ Χ ϑυγοεδινς ϑἷδλν. Οἰξγορ. καὶ τριαίκου]α---ἔξω) 

α 82. καὶ ϑυγατερες εἐξακεραλμεναι ἐξω 84. τριάκοντα͵ ϑνγουτέο 
ρες} Τα. ΑΥπη. :. Αὐπι. Εἀ, ἃς ἱξακπέφοιλεν] ἐξαπεγαλμεναι Χι, τς 
18, 20, 545 56, 64, 71» γ)6, {πηᾶύξ. 8 ς.}) τοῦ, τοϑ, τα 19 128, 134. ΑΙά. 
ΑΙεχ. εξαπεςειίλαμεναι ΧΙ. εἐξαπεφξελλομέναι 30. ἐς απεςειλεν ς8. 
εξαχοξαλμεένων )ς. αἱ ἐξαπεσαλμέναι (Οοπιρὶ. ἃς ἐξαπέςειλεν 
ἕξω] ἃς ἐξέδωκεν ἀφ᾽ ἕαυτξ ἀνδράσι 8ϊαν. Οἶτοσ. ἃς ἐξέδωκεν ἔξω 
(ἀνδράσι) δῖαν. Μοίᾳ. ϑυγατέρας} γυναικες 171,29, 7ς. γυναῖκας 
Χ, ΧΙ, τς, 18, 30, ς4. 55» 58, 64» 71, γ)65 82, 8... (τπατρ. ὃς.) τοϑ, 
121) 128, 134. Οὐρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. Ατὐπι. ᾿. Ασγηγ. Ἐά, 8|δν. Οἴτγογι 

ϑυγατερες τό. κα τού. εἰσήνεγκεν) εἰσήγαγε Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 
Ἵ0, 54, ςς, ς8, 64, 71: 75; γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. 

(πρὶ. ̓ ΑΙά. ΑΙεκ. ἃς ἤνεγκε 56. ἦγε Ατῃ. τ. Αὐῃ. Ἐά. καὶ 
προσῆγε ϑίαν. Οὔτορ. τοῖς υἱοῖς αὐτῷ} αὐτοῖς ςς. τοῖς υἱοῖς αὖ- 
γ ΑΠΠῸ Σ. Οεοιρ. δῖαν. υἱοῖς αὐτῷὁὋῬὟ Αγιη. Ἑά. ἔξωϑεν] απὸ ἐξωε 

εν τοϑ. (οπηρί. ἑκα] Ργαπηῖτ. Εσσεδων «4, ξ9, 82. βμύθεηλίτε, 

Ἐσεξδων 79 76, 84) τού, 134. εξ τ21. ἑκ]ὰ ἔτη] ΤΥ. 44. Αἴῆ), 

Ἑά. 

Χ. κα Ἴσι τσπ). 27. Καὶ αλέϑανιν] Μετὰ τᾶτο ἀπέϑάνεν 
δῖαν. Οἶτορ.  Δξαισσᾶν] Ἐσεξων Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44) όμ 
51, γ6, 84, 108, 121, 128, 134. ΑἸά. Αγπι. 1, Αὐπι. ΕΔ. ΟΘδογῷ, 
δίαν, Μοίᾳ. Αδεσσα τό, 121. Εσσεδων τῳ, ςς, ξ9, 7ς, 82. .Αδεσα 
ζ6. Ἃ 58. Αξεσσαν 8ς. 144. δῖ. ΝΟ. ἐν Ἐσεξων ιοό. ἢ, ουπὶ 
ἐν Ἰαῖεῦ ὑποο8, Αἰεχ, ᾿Ἐσεξὸν δἷαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐταφη] α 108. 
ἐγ Βηϑλεέμ!] ἐν Βεϑλαέμ Αγηϊ. 1. ἐν Βεϑλέμ Οεοιᾳ. ἐν Βηϑλεόμ 

δῖαν, Οὔτορς. 

ΧΙ. ἔκρινε μετ' αὐτὸν] μετ᾽ αὐἴον ἐκρινε 44. Αἰλὼμ] ΑἸϑων αδι 
Ἀειλωμ τ6. (30. ἤς ροῖει.) Αἴλων 18, ςό, 63, 64, γ1) 7). Αἰλων 
20, 54, 75. (26, ἢς ἱπῆτ4.) Α]ά. ΑἸεχ. Εδωμ 44, γό, (84, ἔς οοη- 
ἤρηῖον.) τού, 134. Αἴλωμ ς4. Δείλων (ς 7, ὃς; ἧς ροῖῆξεα.} 1310 
144, “16. (κι. Νίς. Αἰγλωμ ς9. Αἰδωϑ 82. ᾿Ελὸν Ατη. 1. Ἐ- 
λὸν Ατῃ. Εὰ. ᾿Ελὼμ Οεοτς. διαν. Μοῖᾳβ. ᾿Ἑλλὸν δίαν. Οἴτορ. 
ὁ Ζαξελωνίτης) λα ὁ 30. “-Ἐτν Ελιμ γ6. ὁ Ζαξενίτης (ἢς ἱπ|4) 
ΑΙεχ. Ζαβουλονίτης Αὐταὶ 1. κα ὁ Ατπι, Εὰ. ὁ Ζαβλονίτης δἰαν, 
Οἰἶΐγος. Ζαβουλωνίτης) Ζαξελωνείιτης (ἢς ροῖξε4) 11. δίκα 

ἴτη] ΤΥ. 44. Ασπὶ. 1. Αὔὐπν. 4. λα 53, 237. καὶ ἐχρινεν Αἴλωμ τὸν 

Ἰσραὴλ δέκα ἐτὴ ς4. ἔς, πἰδ Αιγλωμ, το. ἔς, πῇ] Αἰλων, 7ς. ἢς, 
ἰῇ Αἰδωϑ, 82. καὶ ἐχρινεν Εδωμ. τὸν Ισραηλ δέκα ἐτὴ γύ, τοῦ, 134. 
καὶ ἐχριγὲν τὸν Ἰσραὴλ δεκα ἐτὴ τοϑ. (ΠΊΡΙ, ΑἼεχ, 



ὦ ΚΡΙΊΙΤΑΙΊΙ. 
᾿ ΚΕΦ. ΧΠ ε ΄ . » 7 2. .Α 7 Ὁ ῃ ρ Ζαξουλών.᾽ Ἢ δέχα ἔτη. Καὶ ἀπέϑανεν Αἰλὼμ ὃ Ζαξουλωνίτης, χαὶ ἐτάφη ὃ Αἰλὼμ ἐν γῇ ου Καὶ 12,13. 

᾿ 
ἔχρινε μετ᾽ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ ᾿Αδδὼν υἱὸς ᾿Ελλὴλ ὁ Φαραϑωνίτης. Καὶ ἦσαν αύτῳ τεσσαρά- τὦ 
κυμε, , νύ ον ΕΣ ἐπὶ ἐδδομήχοντα ππώλξρ' χαὶ ἔχρινε τὸν Ἰσραὴλ χοντὰ υἱοὶ, χαὶ τριάχοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιξαίνοντες ἐπὶ ἑδδομήχοντ ς θ ραὴ 

ὀχτὼ ἔτη. " Καὶ ἀπέϑανεν ᾿Αδδὼν υἱὸς Ἑλλὴλ δ᾽ Φαραϑωνίτης, χαὶ ἐτάφη ἐν Φαραϑὼν ἐν γῆ ις. 
᾿Εφραὶμ ἐν ὄρει τῇ ̓Αμαλήκ. 

τ » ᾿ » 4“([ ᾽ “. “΄ Μ ΚΑΙ προσέϑηχαν ἔτι οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆσαι τὸ ππονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου" χαὶ “παρέδωχεν αὐ. κ΄ 

ΚΕΦ, 

ΧΙΠ, 

: ς ᾿ς τῆς Ξ ἊΝ Ν ,.ΌῸΌΣΝ ον» καὶ ,., »)κ ἃ) τὰς Κύριος ἐν χειρὶ Φυλιςιὴμ τεσσαράχοντα ἔτη. Καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Σαραὰ ἀπὸ δήμε συγίε- 2. 
ΕῚ τς 9 .0 ρι νι. » Ἂν " γείας τὰ Δανὶ, χαὶ ὕγομα αὐτῷ Μανωὲ, χαὶ γυνὴ αὐτῷ ξείρα χαὶ δὰ ἔτέχεν. Καὶ ὥφϑη ἄγίελος 5, 

ΧΠ. Καὶ ὠπίϑανιν--ἐν γῆ} καὶ ἀπεϑανεν ἐν ἱερεσαλημ καὶ εϑα- 
ψαν αὖον ἐν γη 44. Καὶ ὠπέϑανεν Αἰλὼμ ὁ Ζαξελωνίτης Δ 15» 
52. χαὶ απεϑανεν Ἐδωϑ ο Ζαξουλωνιτης ἐν Ἱερεσαλὴμ 8. Αἰ- 
λωῶμ 15] Αειλωμ τ6. Αἴλων 18, τό, όξ, 64. Αιλων 20, 5, 121. 
᾿ΑΙά, Αἴεχ. Αἴλωμ ς4. Αἰγλωμ ς9. Αείλων 1 31, 144. (ῖ, Νῖς. ι͵ 

᾿Ἑλλῆλ] Ελειμ τό, {8ι:. 
144. Σελλημ τοϑ. 
Φαραϑωνίτης] Φρααϑωνιτης 54) τού, 134. Φαραϑων ξ7. Φρααϑω- 

σνιος ἔλειμ. 75. υἱὸς ᾿Ελλὴλ ὁ Φαραϑωνίτης) α τς, τ, ό4, γι, τ28. 
Ἐλημ ς9,) τοό. Ἐλιμ γό6. Ἑλλημ 84, 

ὁ Φαραϑωνίτης] ὁ Φαραϑονίτης 51Αν. Οἴος. 

νειτῆς 8. καὶ ἐτάφη ἐν Φαραϑὼν], ς8. ἐν Φαραϑὼ» ἐν ἐεφρα.- Εδωμ 134. ᾿Ελὼμ Απη. Ε4, Ἐλὼν 8|αν. Μοία. Αἰλὼμ 1τ-- αϑῶ ([ς) ). ἐν Φαραϑὼν.---᾿Αμαλήκ] εν Ἐφρααδ ἐν γὴη Σελημ Αἰλὼμ 49] καὶ αὐΐος καὶ ἐεϑαψαν καὶ αὐῖον εν Αἴλεμ 8. Αἰλὼμ ὃ τού. εν Εφραϑα εν ορεε Ἐφραιμ, εν Ὑ" Σελλὴήμ 1324. Φαραϑωὼν] Ζαξαλωνίτης) Α 71) τοό. Εδωμ ο Ζαξαλωνιτης ἐν ἔλιμ γό. Ἐλὼμο Φαραϑωμ 11, ς6. Παραϑὼν Χ, ΧΙ, γι. Οφοτς. ὥρααϑων ες, 18, ὁ Ζαξελονίτης ΑτΥπη. 1. ᾿Ελὼμ Οεοῦσ, ᾿Ελλὸν Ζαελονίτης ϑ8ἴαν. 
Οὗτος. καὶ ἐτάφη] ἔταψαν ((ς) ᾽τοΒ. καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν Οοπνρὶ. 
καὶ ἐταφη---Ζαξελών] ἐνελεὶμ, (ἢ) καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν γἢ Ζαβξου- 
λών. ζ4. καὶ ἐτάφη ἐν Αἰλὼμ ἐν γῆ] καὶ εϑαψαν αὐῇον ἐν γῃ γ6. 
ἐν Ελιμ καὶ εϑαψαν αὐΐον ἐν γη 7 4) 84. ἔς, πῆ ἐταψαν, 134. ἐν 
Αἰλεὶμ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν γῇ Αἴεχ. ἐτάφη ἐν Αἰλὼμ] εϑαφη εν 
Ἔλωμ, 77. εϑαψαν αὐῇον ἐκεί 82. ἐταψαν αὑτὸν τοό. ἐν Αἰλὼμ] (εν Αἰλειμ Χ, τς, ςς, 64. ΑἸά, εν Αἴλειν ΧΙ, 320, 63. εν Ελωμ τό, 
" 36. ἐν Αἰλιμ 18, 128. Οοτρὶ. εν Αἴλιν κ6.. α 9. εν Αἴλην γι. ἐν. Αἰλεῖν ταὶ. ἐν ᾿Ελὶμ Αππὶ τ. Ασα, ΕΔ, 8[αν, ἐν Ἐλὶν Οεοῖν. Ζαξελών] Ζαελον 5[αν. Οἴξορ. ΕΣ 

ΧΠῚ. ἔκρινε μετ᾽ αὐτὸν] μετ᾽ αὖον ἐχριγε 44. Οεοῖσ. τὸν Ἶσ- . ρα] αὶ τὸν ῥτίπιο ; Βαδεῖ τηδῃι τες. 18. ᾿Αδϑων] Αδδον (ῆς Ροΐϊεα Χ.) ϑ8ῖαν. Οἶτορ. Λαυδὼν 44, τοό. Λαξδὼν ς4, γό, 82, 84, 134) 144. Αξω, ουπὶ δ ἴὰργᾳ ὦ 80 αἱ. πῃ. ςς. Αὐϑὼ 23). ἢς ἰηδδ. ᾿Αδϑδωῶμ ΟὐΟμ)ρΡΙ. Λαξδώμ. (ἔς ἱπηἴ4) ΑἸεκ. ᾿Αξιϑων (ἢς ἸΏ τ} Οδογρ. ᾿Αϑὼν υἱὸς Ἐλλὴλ] Λαδδων ο υἱος Ἑλλιμ )ς. Λαδϑδωμ νιος Ελλημ, 108, ᾿Ελλὴλ] Σελλημ (ἢς ἱπῖ4) ΠῚ, κα, 82. Ἑλληχ (ἢς ροῆει) Χ, ΧΙ, 29, 29, τ2:. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. Σελλεμ 18) 64. Ἑλλειμ τό, ξγ, 131. (χοῦ, 236. (δι. Νίς. ἢς ἰπῆ8,) Σελημ τ8. Ἑλλη 44. Αἱ- λεῖμα 52. ἔς πα. Ἑλλὴμ ςς, γὁ. (8, ὃς, 134. ἢς Ροἕοδ.) Ἕλλιχ (ἢς ροῖξεΔ) ςό, 27. Ἐλημ, κὸ. (144. ςὰπὶ αἴτετο ἃ ἔυρσα 11π.) Εληχ γ1. Ελέιμ (ἔς ἴη8) 77. ἔλιμ τού. Σεαλημ 1428. ᾿Ελλὲχ (ἂς ἰη- 52) Απῇ. τ. Ἄτην. Ἐά, ᾿λὲχ (ἔς ἰηῖτ4) Θεοις. ᾿Ελιὲχ ϑίαν. Οἴτορ. ὃ Φὰραϑωνίτης] ὁ Φαραϑωνειτης 1. ο Φρααϑωνιτῆς τς, 18, 44) ξ4, 82, ἰού, 128, 134. ὁ Φιχαραϑωνιτὴς 9. ὁ Φρααϑωνητης )ς. ῇς ἴηῖτα. ο Εφρααϑωνιτης (ἢς ἰμῆ4) τοΒ. ὁ ̓ Εφαραϑωνίτης Οομρ!. ὁ Φραϑωνίτης (ῆς πῆ) ΑἸεχ. ΠΠαραϑονίτης (ἢ ἱπῖα) Απῃ. τ. Αττη. 
Ἑά. ὁ Παραϑωνίτης (ἢς ἴη8) ὕδογρ. Φαραϑονίτης ὅ8ϊαν. Οἴἶτορ. 
λ ὁ ϑίαν. Μοίῃ. ΝΕ 

ΧΙΝ. Καὶ ἦσαν αὐτῷ] Οὗτος εἶχε ϑ[αν. Οὔἶγορ. ἦσαν] ἐγε- 
γονΐο Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44, ξ4) ςς, 64, 75» 76, 82, 84) τού, τοϑ, ἄχ, 128, 134.) 200. Οοτηρί. ΑἸ, ΑΙοχ. αὐτῷ} α τοβ. τεσ- 
σαράκοντα] σαράκοντα τοό. τεσσαράκον]α υἱο}] Ὑτ, 44. Ατῃν. τ. Απη. ἘΔ. Δ υἱὲς δαν. Οἶτορ. καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιδαί. 

᾿ Σελλημ ξ4. ἔς, πἰΠ γη Σελλημ, 82, 84. 

64, 82, τοϑ, 128. ΑΙεχ. ἘΕφρααϑων ς(. Φαρααϑὼν ξς. Εφραϑα γ6, 84. ᾿Επραϑὸν Απη. 1. Ατπι. Εά, Θαραθὸν δίαν. Οἶτορν. ἐν Ὑ7] ἐν ορϑε τῷ, γ6. ἐν γῆ-- Ἀμαλήκ] εν ορει Εφραιμ ἐν τὴ Σελλημ 
(λημ Ῥὲῦ οοσγ. εχ λειμ) ᾽ς. ἐν γῇ 'Εφραὶμ)] α Χ, ΧΙ, 29, 71, 121. ΑΙά. ἐν γῇ Ἐφραὶμ ἐν ὄρει τῷ ᾿Αμαλήκχ] εν ὀρει Εφραιμ, ἐν τὴ 

ἐν ὄρει} ἐν ορη τό. εν γῃ 59. ἐν τῷ ὄρει Αττῃ. τ. Απῃ. Εά. ἐν ὄρει τῷ ᾿Αμαλήκχ] γης Ελιμ γ6. τῇ ᾿Αμαλήχ] αὶ τοῦ Χ, τς, 18, 29.) 54. ὅ,, 71, 141, 128, 436. ΑΙά. Σελημ το. Λανακ τοβ. Οομηρὶ. ΑΙεχ. τῷ ᾿Αμαλέκ Οεογρ. 

1. Καὶ προσίϑηκαν) τροσεϑενο δὲ 44. τροαίϑηκαν) προσε- 
ϑιντο Χ, ΧΙ, ας, 18, 29, 30, 54) 55, τ6, ς8, 63, 64, γι, 74, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121, (128, υἱ νἱάείικ.} 34. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἔω) ΑΙ], τς, 18, ς4) 64) 7ς, 85, ὃς, 1ο8, 144. (πρὶ. ΑΙδεχ. Αὐτη. σ, Ἄγω. Ἐά, ἔτι οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔτι Οεο. οἱ υἱοῦ} « οι 44, )ς. ποιῆσαι] ποιησε 75. ἐνώπιον} εναγῇιον Χ, ΧΙ, 29,30, 54) ςς, 58, (πιαγρ. 8 ς.) τού, 121, 148. ΑἸά. ΑΙεχ. ενανῆῇι 18, 18, ςο, 64, 7ς, 779 82, τοϑ. Οοπιρ. αὐτὸς Κύριος) , Κύριος 30, 44. δ΄αν. Οἶτορ. βαθεῖ Κύριος ἴῃ σμαγδέξ, πηίωοτε ΑἸεχ, ἐν χειρὶ] εἰς χείρας 44) ς8, γ6, 84, τοῦ, 134. Απῃ, τ. Ασῃχ. Εήὦ, ᾧυ- λιςιῖμ] αλλοφυλων Χ, ΧΙ, ( 1) 18, 30, 44) 54) ςς, 64, )ς, γ6, 82, τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοτηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. ἢς ροῆελ.) 29, ςβ, γι, 84, ὃς. Φυλιριειμ (ῆς ἱπῖτα, τό, 131.) (ας, Νίς, αλλοφυλων Φῷυλι- σιεμ τό, 63. Φυλιξιειν 144. τῶν ἀλλοφύλων Ατγη. 1. Ατηι. Εά, Πιλιςὶμ (ῆς 'η88) Θεοῖς. Φιλιςὶμ ϑίαν. Οἴτορ. τεσσαράκουϊ]α) τεσσεράκοντα Χ, σαράκοντα τοῦ. τεσσαράκοντα ἔτη] ΤΥ. 4, 75. Αγηλ. τ, Αγῃ. Ἐάή. 
Ἢ. Καὶ ἣν] καὶ ἐγενετο 20, 30, ςξ, 71, )ς. Καὶ ἥν ανὴ Δανὶ] και ἐγένετο ἀνὴρ ἐκ Σαραα εκ’ τῆς φυλης τὰ Δαν ΧΙ, 18, 64, γ6, 82, 121, 1324. ΑἸΙά, ἧς, ἢης ἄνηβ, τς. ἢς, ἥῃε τα, 44, 84. ἔς, πἰ εξ Αραα, ς4. ἔς, ἤης τὴς) τού. ἔς, πΙἢ ἐγένοντο ΡἴῸ ἐγένετο, 128, καὶ ἐγενέο ἀνὴρ εἷς ἐκ Σαραα εκ της φυλὴς τε Δὰν ς8. ἔς, ηἰῇ εξ Ἄραα, τοϑ. (οπιρί. ἢς, ουπὶ εἷς ἴῃ οβαγαξξ. τηΐπογε, Αἰοχ. Καὶ ἦν ἀνὴρ ἐκ Σαραὰ ἐν ᾿Αψαρ ἀπὸ φυλῆς Δὰν 8ιαν. ΟΥῇχ ἱ ΨΝ , 4 

; 

ἀνὴρ εἷς 
γοντες} καὶ οι νίοι τῶν υἱῶν αυταε τριακοιΐα ἐπιξεξηκοτες 54. 9, 32. απὸ Σαραὰ] ἀνὴρ ἐκ Σαραα Χ, 71. ἀνὴρ εξ Αραα ἢς. αὶ Σὰ. καὶ δ υἱοὶ νἱῶν οἱ ἐπέξαινον Αττῃ. τ. καὶ τριάκονϊα υἱοὶ υἱῶν αὐτῷ" οὗ ραα] ἐκ Σαραα 29. Ατη)ς 1. Απηῃ. Ἐάὰ. ἐπέξαινον Ατη. Ἐά. καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ οἱ ἐπέδαινον Οεογρ. καὶ δ υἱῶν υἱὲς οὗ ἐπέβαινον 5[αν. Οἤτορ. τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ] τεσσαρακοία νιοι τῶν νιων αὐταᾷ 71. οι τῶν υἱῶν αὐῇΐξ Χ. )ς. υἱῶν 01} υἱεοι τῶν υἱων αὐε Χ, ΧΙ, τς, 18,20, 44, ὅς, γό, 84, ὃς, τού, 121) 128, 134. (οπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. τ. 30, 63. υνων αὐτῷ ξςς. νιοὶ νῶν των υἱῶν αὐτῇ ς8. υἱοὶ τὼν υἱων αὐΐων τοϑ. ἐπιξαίνοντες ἐπι- δεδηκοτες τς, 18, 64, τοϑ, τ48. ΑἸεχ, επιξεδικωτες (οἴη ὁ ἔχρτα ἴε- οὐπάμπι ἰ) )ς. ἑδδομήκοντα τυώλους ονων εδδομηκονῖα ς8. ογδο- ἤχοντῶ τωλβς 71. τώλες] ὄνες 8]αν. ἔκρινε] -Ε Λαΐϑων ξ4, 9, 75) 76, 82, 84) 134. -Ε Λαυϑὼν 106. τὸν Ἰσραὴλ ὀκτὼ ἔτη] Λαυδὼν ἐτὴ οκτω44. ὀκτὼ ἔτη] ἐτη ὃ ἢ 7 5. ΤῊ, Αση). ᾿. Ασῃ. Ἐὰ, ΟΟΧΝ, ΚΚαὶ ἀπέϑανεν] Μετὰ τῦτο ἀπέϑανεν ϑίαν, Οἴτορ. ἀκί. ϑανεν---αὰ ἔῃ. οοπι.] απεϑ. καὶ ἐτάφη ἐν ρει Εφραιμ ἐν γῇ Σελλημ λ4. ᾿Αδδὼν] Λαξδων 545 75. 7ύ, 82, 84, τοϑ, 124..α 71. Λαυ- δὼν τοό. ᾿Αὐδὼν υἱὸς ᾿Ελλὴλ] ᾿Ελιὲχ 8ιαν. Οἰἶτορ. υἱὸς Ἐλλὴλ] 

Σαραὰ] Σαρα ςό, ςο. ὕὐεοηρ. Σαραὰ--Δανὶ)] Σαρα εκ τῆς φυλης τὰ Δαν 30. ὑπὸ δήμε} ἀπὸ δήμους (ἢς) τ6. ἀπὸ δήμε---Δανὶ] εκ τῆς φυλῆς Δᾶν 59». 35. Ἐκ τῆς φυλῆς τὰ Δαν 7ς, (πηλγρ. 8ς.) ἀπὸ ἥμου ([ς) συγ- γενειως τῇ Δαν 237. απὸ φυλῆς Δὰν ΑπηοΣ. Αττη. Ἐάὰ. δῖαν. Μοΐᾳ πὸ τῷ δήμε Δανὶ Οεοῖσ. οἰπὸ θήμα συγ[ενείας] απο συγίενειας 56,63. φυλῆς γ1. Δανὶ] Δαν 16, ςό, ςγ, 63, γ7, ὃς, 131, 144, 209, 236. (Αι. Νίο. κχαὶ ὄνομα) α και 84. καὶ ὄνομα αὐτῷ] ὄνομα δὲ αὐτῷ 81αν. ὄνομα αὐτῷ} ΤΥ. 7 5. ὄνομα αὐτῷ Οεοτς. Μανωὲ] Μανοε 8ίαν. Οἴἶτος. 
18, 44) ξ 4, 6, ς7, 63, ὅᾳ, 71, 75, γ6, 82, τού, τ28, 134) 200. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. ἡ δὲ γυνὴ δίαν, αὐτΒ} αντω 237. ξεῖρα] -ἰ ἦν Αται, τ. Αππη, Ἐά, ἥν γεῖρα Οεοτρ. δῖαν. ἔτεκεν) ἐτικτεν ΧῚ, τς, 18, 20, 445) 4» ςό, 64. γι, γ6, 84, 1ού, 1οϑ, 121» 

ἀπὸ 

128, 134. Οοπηρὶ. ΑἸά. ἍΙΪεχ. ετικεν 58) 63. ετεικτεν ἧς. ἵχτεται. (ἢς) 82. αν οόασε Αὐφ. 
.» 

καὶ γυνὴ] και ἡ γυνὴ Χ, ΧΙ, ες, τό, 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΙ]. 

,’ ἃ Ν ἱμω Ν,..»4-ἤἙἈ ἉἍ ὃ Ἑ"Ν 3 Ν Ν᾿ ρ8 Ἅ δ ’΄ ἙΝ 4 

Κυρίου τρος τὴν γυναιχᾶ, χαὶ εἰπε ρος αὑὐτην, 1Ιδὲ σὺ ςείρα χα! οὐ τετοχᾶς, χὰ! συλλήψη 

. ἀσμένον (ῃς) Ναζιραῖον τῷ Θεῷ 44. Ναζειραιον Θεκ 63. 

ε΄, 

ὑΓ0». 

ΤΑΣ, 

μ ἰαν ’ Ν Ν Η ΄ ΨῬ Ν ’ Ν Ν ΄ ἰοὲ 3 ’ 

Καὶ γὺν φύλαξαι δὴ, χαὶ μὴ ππίης οἶνον χαὶ μέϑυσμα, χαὶ μὴ φάγης πτὰν ἀχάϑαρτον, 
φΩ 95ἘΝ χ» Ν» Ν ’᾽ ς΄’ -ς ζά Ξ-ΌΝ ΙΝ, ὃ Ἂς 393.ϑ Ὁ. 3 2 ΄ [τ 

Οτι ἰδὲ σὺ ἐν γαςρὶ ἔχεις χαὶ τέξῃ υἱθν" χαὶ σίδηρος ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ ἐχ ἀναξήσεται, ὅτι 

Ναζὶρ Θεβ8 ἕςαι τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς χοιλίας' χαὶ αὐτὸς ἄρξεται σῶσαι τὸν ᾿Ισραὴλ ἐχ χειρὸς 

Φυλιςἶμ. Καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ, καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, λέγεσα, “Ανϑρωπος Θεξ ἦλϑε πρὸς 

ἐ, χαὶ εἶδος αὐτῇ ὡς εἶδος ἀγγέλου Θεξ. φοξερὸν σφόδρα- χαὶ οὐχ ἠρώτησα αὐτὸν πσόϑεν ἐςὶ με, χαι εἰθος αυτ ὡς εἰθος ἀγγέλου Θεδ, φοτερον σφούρα" Χαὶ! ἡρωτή εν ες! 
δ ν» 9 ᾿" 3 9 » ΄ 

χαὶ τὸ ὀνομὰ αὑτὰ οὐχ ἀπήγ[ειλε μοι. 
Ν 4 2 ϑ .. Ν. 9 ν»νμ» Ν ΄ ε΄ δ 

Καὶ εἶπε μοι, ᾿1δὲ σὺ ἐν γαςρὶ ἔχεις χαὶ τέξη υἱόν" χαὶ 
ΦὉ Ν ΄ ᾿ Ν , ᾿ Ν 4 Ὁ . » Ψ “(Ὁ »» " ΄ 

γὺν μὴ τπρίης οἶνον χαὶ μέϑυσμα, χαὶ μὴ φάγης τσᾶν ἀχάϑαρτον, ὅτι Θεᾶ ἅγιον ἐςαι τὸ πσαιδά- 

11, ὥφϑη] ὠφϑει 131. πρὸς τὴν γυναῖκα} τῇ γυνᾶικι 44. 
ἈΑπη. ᾿. Απη. Ἐὰ, πρὸς αὐτὴν] αὐτῃ τό, 44, ς6. Ἀπ. 1. Ασπι, 
ἙἘά. Θϑορ. ἸἨἸδὲ] Ῥ δὴ ΧΙ, τς, τό, 18, (29, υξ νἱἀεῖυτ.) 30, ς4) 
6, ς8, 63, 64, γ1) γό, γ7ν 82, 84) ὃς, τού, τοϑ, 121; 148, 1321, 134, 
144, 236. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ϑιαν. Οἴτος. Ἰδὲ σὺ εεἶρα]} ἰδὲ 
σὺ ςεἶρα εἶ Απ. τι. Απ. Ἑά. ὃν. Σ ἰδὲ γεῖρα εἶ Θεοῦ. καὶ καὶ τέ- 
τοχας}] κα 10) 18, 64) 128. καὶ ἐκ ἔγι σὰ τεχϑέν Αται, τ. Ατπι. Ἑά. 
καὶ συλλήψη] καὶ εν γαςρι ἐζεις καὶ τεζη Χ, 18, 29, 30, 449 54. 64. 
γ1, γό, τού, τοβ, 1215) 1:28, 134. Οομρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. ἔς, πἰῆ ἕξης, 
ΧΙ, ς8. ὥς, πἰῇ τεζει; ςς») 82. καὶ ἐν γαςρι ἐζεις τς. καὶ συλληψει 
καὶ τεζὴ ς6. -Ἐ καὶ τεζη 63. καὶ ἐν γαςρι ἐζης, καὶ τέξει 7ς. καὶ 
ἐν γαςρι ἐξεις και τέξεις 84. “Ἐ καὶ ἐν γάρρι εζεις τῆᾶῃ. τες. 
1321. καὶ σνλλήψη καὶ τίζῃη Ατηι, 1. Ατηι, Ἑάὰ. ϑιαν. Μοίᾳ. γῦν 
δὲ συλλήψη καὶ ἕξεις Θεοῖς. ἰδὲ γὰρ συλλήψη καὶ τέξζη ϑ8ῖαν. 
Οἴτορς. 

ΙΝ. Καὶ νῦν φύλαξαι δὴ] Νὺν φύλαξαι Ατηι. 1. Ατπι. Εά, 
᾿Αλλὰ φύλαξαι ΟΘεοτρ. Καὶ νῦν φύλαξαι 8ϊν. Μοίφ. φύλαξαι] 
συ φυλαξαι ς9, 75. φύλαξαι δὴ) α δὴ Χ, ΧΙ, τς, 29, 44) ςς, ς8, 
64) γ19 7550 121. Οοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. φυλαξον 18. σὺ φύλαξε (ἢς) 
54. συ φυλαξαι γό6, 82, 84) τού, 134. καὶ μὴ} κα καὶ 44) 236. 
Διτη. τ. Ἄπῃ. Ἑάὰ. Οϑοτς. ϑίαν. Οἰἶτορ. της} ποιεῖς τό, 131. 
ποιεῖς ((0) 75. καὶ μέϑυσμα] μὴ δὲ σίκερα (η πηᾶγρ. μεϑυσμα) 
58. ἢ σίκερα Δο9. εἰ “βειγαπε Αὐρ. καὶ σίκερα Αγτι. 1. Απη. Ἐὰ. 
Ὀτεογρ. ϑ8ἷαν. Μοίᾳ. μὴ σίκερα δίαν. Οἷἶτορ. καὶ μέϑυσμα, καὶ 
μὴ] μὴ δὲ σίκερα, μὴ δὲ ςς: ᾿μέϑυσμα] σικερα (ἢς ἱπῆα, Χ, ΧΙ, 
1ς,) 18, 295) 30, 445 54) 64) 7152 76, 82, 84; 121) 128, 134. ΑΪά. 

ΑΙεχ.) 75: συχερα τού. (πιᾶγρ. 131.) σικέραν (ῆς Ἰηδο) Οομρρὶ. 
καὶ μὴ φάγης) ποκα πιαπάμεες Αὐᾳ. φάγῃς] φαγεῖς )ς. φαγὴ 
121. Οὐτηρ. τᾶν ὠκάϑαρτον) τᾶν καὶ καϑαρὸν (ἢ ἴηῖα, ν-. 7.) 
Οεοῖς. ἀκάϑαρτον ἐδὲν ϑίαν. Οἶτορ. 

ν. Ὅτι ἰδὲ] Καὶ δὰ 29. Ὅτι ἰδὰ---ἔχει.]7., 4 Ὅτι ὮΣ 
-- τέξῃ] Ὅτι συλλήψη σὺ καὶ τίξζη Αγ, τ. Απη. Εά. ἰδὲ σὺ] 
λα σν ρεΐπιο : μβαῦεῖ πιᾶπι τες. 16, α (δὲ 7ς,) 144. Οεοῦρ.0 ἐν γαςρὶ 
ἔχεις] ἐν γαςρὶ συλλήψη ϑίν. 
18, 30, (45) ς 5) 645) 71) 76, 82, 8.4» 128, 134. 200) 237. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙά. 

ΑἸεχ.) 759 121. ἕξης (ἃς ἰηῖα ν. 7.) ΧΙ, ς8. ἔχεις καὶ τέξῃ] 
ἕξης καὶ τέξεις (ῆς, εχ επιεηά.) -6. ἐξεις καὶ τεζης τοό. τέξῃ] 
τέξει 7ς, 131. σίδηρος---ἀναξήσεται] κκ αναξδησεται σίδηρος ἐπὶ 
τὴν χεφαληὴν αὐΐκ ς4, 7ς) 82. Αἴεχ. “έγγωπι πομ αἰζεπαάει "Ὁ νὼ 

εἶνε, εἰ υἱπεπι εἰ βεέέγαπι ποη δίδει ; Αὐέὶ. 115. ἀς Ῥτουν, - ἐπὶ τὴν 

κεφαλὴν αὐτῷ ἐκ ἀναδήσεται) εκ ἀναξησεται ἐπι τὴν κεφαλὴν αὐΐε 11, 

15) τό, 18, 30, 44) 55, 56, 57, 64) 71) γόν 779 84, τού, 148, 131; 
13... 141. 2365. 237. (αἵ. Νὶς. ἔς, ἥπε τὴν, ς8. ἢς, ΟἸἸΠῚ “ ΡΙῸ οὐκ, 

63. ἔς, ἤμπε ἐπι, ὃς. δκ αναξησεται ἐπὶ τῆς χιφαλης αὐτῇ τοϑ. 
Οὐοπιρὶ. μὴ ἀναξήσεται εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῇ Α΄τη. τ. Απῃ. Ἐά. 
Ναςζὶ»] Ναξζιραιον τό, 29, 52) 57) 77» 85») (131) β]οῖ, ἱπτοι πῃ. αγιον.) 
200, 236, 237). (αῖ. Ν᾿. αφιερωμενος (εἰο. τηᾶγρ.) 6. αφωρισμε- 
γον ΤᾶΓρ. 58. Ναζωραιον (ἢς ἴῃ οοπι. 7.) ς9. Ναζηραιον 144. 

Ναξὶρ Θεξ] Ναζηραιον τω Θεω Χ], 30. Οοπιρί. Ναζειραιον τῳ Θεῳ 
1, 64. ΑΙά. Ναξιραιον.᾿ τω Θεω 18, ς8, 71) 1ο8, 121, 128. ὕὑγι- 

ἡγιασμε- 
γον Ναζιραιον τω Θεὼω γό,ϑαρ( (δ, ἴαρτα Ναζίιραιον εἴξ δ αἷ. τι. ἃς; 
«“- φαὶ ποη βοία! υἱπιίπη) 134. Νακανγεμς Αὐξξ. 110. ἀε Ῥγοπ ΠΣ, ἄφω- 

ρισμένον Θεξ Ατηι. τ. Απῃ. Εα. Ναζιερὶ Θεξ Θεοῖς. ,Ναξιρεὲὶ Θεῷ 
ϑίαν. Οὔἶτορ. Ναζωρεῖ Θεῷ δῖαν. Μοᾷ. Ναζίρ Θεξ ἔγαι] Ναξι- 
βαιὸν τῷ Θεῳ εἐγιν Χ. ηγιασμενον Ναζηραιον ἐζαι τῷ Θεῳ 545) 82 82. 
ῆς, ηἰῇ Ναξαραιον, 45: πγιασμεῖον ἐξαι Ναξιραιον τω 'ϑ “. 
[ἡγιασμένον] Ναξζειραίον ἔ ἐς αι τῷ Θεῷ ΑἸεχ. τὸ ταιδαΐριον] -ἰ- ἼΕ, 

Αἴ. 1. πῇ. ΕἘα. τᾶτο παιδάριον δίαγι τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς 

κοιλίας] ἐγκοιλίας τῶ παιδάριον (ῇς) γς. ἀπὸ τῆς κοιλίας] ἐκ τῆς 
γαςρος Χ, ΧΙ, τς, 18, 30, 4μῳ. ξζ, 48, ὅ4, γύ, 84.) τού, τοϑ, 121, 128, 

134. (πρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. κα τῆς τό, ς7) 77) 85) 1317 200, 236. (Δϊ. 
γον. 11. | 

ἔχεις] εζεις (ῆς ἴῃ ν. ). Χ, τς, 

Ἔ σου τό. εκ 
καὶ αὐτὸ;:] 

ἄρξεται] ἀρξηται 

Νίὶς. εκ τῆς χοιλιας 29. εκ κχοιλιᾶς ζ4) ζ9, 82. 
γαςρος 71. 4 ἐἰϊε παιοἱαεὶς Αυξὶ. Ὁ. ἀε Ῥτοπη. 

καὶ ἄντο τού, 124. ἐρίξ Αυᾶ. [10. ἀς Ῥτοπη 

ς8, αἀρχέται 71. ἄρξεται σῶσαι} σωσει 44. σῶσαι} τι σωσαι 
11, τό, ςό, ς7, 63, 775 131» 144) 336, 237}. σώζειν ΧΙ; τς, 18, 29, 
54) ξ 4, 645 71) 75, 82, (πιαγς. ὃς.) τοϑ, 121, 128. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 
του σωζειν 30, ς8, 76, 84» τού, 134. ἐκ χειρὺς]) ἐκ χειρῶν Αγπι. 1. 
Αση. Ἑά. Φυλιςμ] Φυλιριειμ Χ, 39, 1310. 144. ΑΙά. των αλλο- 
φυλων 84. Φιλιςιείμ Οδἴ. ΝΊο. Πυλιςιΐμ Αστῃ. τ. Αππη. Ἐά, λλο- 

φύλων ϑίαν. 

ΨΙ. εἰσῆλθεν] ηλϑὲν 1) 18, 30, ς4,) 64) 75» 82, τοβ. (πρὶ. 
ΑΙεχ. καὶ εἶπε} καὶ λέγει Απῃ. 1. Απη. ΕἘά. τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς] 
τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς Ατπι. τ. Αππη. Ἐά. Οοτς. δαν. λέγεσα] α 44, 
ε8, 23). Αχγ. 1. Αγ. Ἑά4. καὶ λέγει αὐτῷ Οεοῖρ. Ανϑρωπος] 
Ῥγατηϊ. οτὲ ας) 18, 44.) 54) 58, ὅ4, 75» 76, 82, τού, 1τοϑ, 128, 134. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. ὅτι ἀνὴρ Αἴῃ). :. Απῃ. Ἑή. Θεξ 15] τὰ Θες Χ, 

ΧΙ, τό, 18, 29.) 44. 54» 55. 56, 57» 58, 63, 64; 7ς. γό, γγ, 84, ὃς, 
τού, 1οϑ, 121) 118, 131) 1347 1447) 216, 237). (οιηρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. 

(αι. Νις. λ5)} ἡλϑον 77. πρὸς μὲ] προς ἐμε τού, 134. 
εἶδος 13] τὸ εἰδος τό, 779 131) 144) 209, 226. (δῖ. Νῖς. εἶδος ὉΪ5] 

ορᾶσις ζ4, 71, 76, τοῦ. εἶδος αὐταε--σφόδρα] ἡ ορῶσις ἄντου ὦ, 
ορᾶσις αγίελου τὸ Θὲεξ ἐπιφανης σφοδρα᾿ Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς8 

ό4, 82, 84) τοβ, 128, 134. Οοτηρὶ. ΑἸ]ά. Αἰεχ. ὥς, ηἰῇ ἐπιφανεῖς» 

). ἡ ορᾶσις αὐΐξ ὡς αγίελε Θεξ ἐπιφανὴς σφοδρα 44. ἡ ορασις αὐε 

ὡς ἡ ὁορασις αγίελξ Θεξ ἐπιφανης σφοδρα ςς. ἡ ὁρασις αγίελαι τα Θες 
ἐπιφανης σφοδρα 121. εἶδος αὐτὰ ὡς εἶδος ἀγγέλου Θεὰ ἣν καὶ φοξι- 

ρὸν σφόδρα Ατπι. τ. εἶδος αὐτὰ ἦν ὡς ἄγίελος Θεξ, φοβερὸν σφόδρα 
Οεορ. ἀγγέλου Θε5] αγίελε τε Θεξ τό, ς4, ςό, ς7, 63, 77, 8ς, 
τού, 209, 236. (αἴ. Νίασς. φοδερὸν} φοδερος τό, ςό, 57. 77; ὃς, 
131) 144, 216. (Αἴ. Νίς. ἐπιφανὴς ξ4) 71) 76, τοό. καὶ ἐκ ἡρώ- 

τησα---ἀπήγ[ελέ μοι} αὶ οἰπὶ Ἰηζεττηεά, 44. ἐξ ἐπέευτορ αδαπε σα μπάῖδὺ 
εἴϊει, εἰ ποιὸ (μμεπι ποπ σππιπιίαυϊέ κελὶ Αὰρ. καὶ ἐκ ἠρώτησα αὖ- 

τὸν] καὶ ηρωτησὰ ΧΙ. καὶ πρώτων 15) 18, 20, ξ 5) 59, 64, 82, 84. 

1Ιού, 121) 134. ΑΙά, λουχ τό, ς2, 7» 77» 85» 131) 1445) 236, 237. 

Οαι. Νὶς. ἀππ. σ. Απῃ. Ἐἀά. ϑ8ϊδν. κχαὶ ηρωτῶν αὐΐον 30, ς.4. 128. 
Οοπρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἡρωτεν 7. οὐκ ἠρώτησα) ἐπηρώωτησα 56, 63. 
ἠρώτων γ6, 200. ἡρωτησαν τοϑ. αὐὖϑεν ἐγ] αὖϑεν εἶ Αττα. 1. 

Ἄγτηι. Ἑἀά. δἰαν." 

τὸ ὄνομα αὐτῷ ϑίαν. ἀπήγ[ειλε) ανηγίειλεν τ9. 

ΜΊΙ. εἶπέ μοι} καὶ μον τς» 18, 128. οιπε ρος με τοβ. Οοπιρὶ. 
Τύ. Οεοτρ. Ἰδὲ σὺ] α συ τς», 18, 64, 128. Οοῦτσ. κα 'δου 44. 
Ἰδὲ σὺ--ουϊὸν] ἰδὲ συλλήψη σὺ καὶ τέξῃ υἱὸν Ατπι. 1. Αται. Ἑά. 

ἔχεις] ἐξεις τό, ζῶ, ς 7, 63) 77. 8» τού, τοϑ, 131.) 144) 236. (εξ. Νῖς. 
εξης )ς. ἔχεις καὶ τέξῃ] ἕξης καὶ τέξης (ἢ.) ς6.Ἡ καὶ τέξῃ] καὶ 
τέξει 75. τεξη τε 237. υἱὸν] τὸν νιον τοῦ. καὶ νῦν] και νυν φυ- 
λαξαι καὶ τατ. ΑἸά. καὶ φύλαξαι νῦν Οεοτξ. 
δϑίαν. πίῃς] πιεὶις τό, 75.131. καὶ μέϑυσμα) μηδὲ σίκερα ϑῖαν. 
μέϑυσμα] σικερα 55, ς8, τού, 1οϑ. Αττη. 1. Ασττῃ. Εά. δογρ. συκερα 
7ς. καὶ μὴ φαγης]} μήτε φάγης Οεογς. φάγῃς] φαγεις )ς. 
“σἂν ἀκαάϑαρτον) ΄“ασαν ακαϑαρσιαν Χ, ΧΙῪν τς, 44, ς4.), 64, 75. 76, 

82, 84, (πηᾶγρ. ὃς.) τού, τοβ, 121, 134. Οομρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Θεῖ 
ἅγιον] Τι. 11, 8ς, 144. Ναζι ῥάιον Θες ΧΙ, 29, ς 9 τό, ς8, Ἰοϑ, τΔτ. 
Ὥς, πἰῆ του Θεου, 44, γό, 84) τού, 124. Ναζειραιον Θεξ 15) 64. 
αγιον τὰ Θεξ τό, ς7), 77. 131, 236. Γι, Νίς. Ναζιραιον Θεῳ 18, 
᾽χαϑ. ϑίαν. Οἶτορ. Ναξζηραιον Θεὰ 30, 54, 82. (σγηρί. ΑἸά. Να. 
'φαραιον Θες 63. Ναξιραιον Θεου )ξς. ᾽λ Θεον 22). Νακανκις δεὶ 

Αὐρ. Θεῖΐ ὠφωρισμένον ΑἸπῃ. 1. πῃ. Ἐά, Ναζιερὶ Θεξ Οεοτς. 
᾿Ναξώραιον Θεῷ ϑίαν. Μοίᾳ. Θεῖξ ὦ ἅγιον ἔςα!] Ναζίιραιον Θεου εξι 

71. Ναξειραΐον ϑὲΣ ἐξὶν ΑἸεχ. ἅγιον] Ναζξίιραιον Χ. (πηαγς. 8ς.) 
ἐπὸ γαςρὸς] ἔτι ἀπὸ γαςρὸς μητρὸς αὐτῷ Ατηι. 1. Αἰτη. Εά. γα- 
᾿ςρὸς) τῆς γαζρος Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, 44) ς Ὁ» ξό, ς7, 63, 64, 71, 
᾿γδ, 779 84) 8) τού, 1το8, 121; 128, 1345) 236. (οιηρὶ. Α]ά. Αἴεχ. 

18 

τὸ ὄνομα αὐτι}] ὄνομα αὐτῷ Ατγη. 1. ΑΥΠλ. Ἐά.. 

μὴ πίῃς} μηδὲ πίης, 
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ΚΡΙΤΑΑΊΙ. 

Σ Δ Σ γιχέφι γγά τῷ, Καὶ σσηύξατο Μανωὲ περὸς Κύριον ριον ἀπὸ γαςρὸς ἕως ἡμέρας ϑανάτα αὐτᾶ, Καὶ προσηΐξ ὃ Θίον, 
ΚΕΦ, χη; 

᾿ . 

χαὶ εἶπεν, 
ἔγϑρωχον τϑ Θεδ ὃν ἀπέςειλ ἐλϑέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς, χαὶ συι.. Ἔν ἐμοὶ Κύριε ἀδωναϊὲ, τὸν ἄνθρωπον τὰ Θεδ ὃν ἀπέςειλας, οὺς ἡμᾶς, μ- 

χ , Ἢ ίῳ τῷ έ Καὶ εἰσήχουσεν ὃ Θεὸς τῆς φωνῆς Μα. διδασάτω ἡμᾶς τί πποιήσωμεν τῷ παιδίῳ τῷ τιχκτομένῳ. ἥ φ 
ρϑ ἯΝ φ Σ,. “ 3 3 βᾷ - Ἢ γωὲ, χαὶ ἦλθεν ὁ ἅγίελος τῇ Θεδ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα" χαὶ αὕτη ἐχάϑητο ἐν ἀγρῷ, χαὶ Μαγωὲ 3 

3 5 ὍὉ "Ομ » “2 ε Ἁ, ὶ ἔδοαμε χαὶ αἰνή [ειλεὲ τῷ ἀνδοὶ αὐ 

ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐχ ἦν μετ᾽ αὐτῆς. Καὶ ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ χαὶ ἔδοαμ ἤγ ᾧ ἀνδρὶ αὐ. 
᾿ ὃς αὐτὸν, ᾿Ιδδ ὥπ]αι πρὸς μὲ ὃ ἀνὴρ ὃς ἦλθεν ἐν ἡμέρα πρὸς μέ. Καὶ ἄγές τῆς, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, ᾿Ιδὲ ὦπα! “πρὸς με ὁ ἀνὴρ ὃς ἢ Ἐπμε δὲ μ Ἶ  ὀέση 

χαὶ ἐπορεύϑη Μανωὲ ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐτῶ, χαὶ ἦλθε «ρὸς τὸν ἄνδρα, ὅπ! εἶπεν αὐτῷ, Εἰ 
σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ, ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖχα ; χαὶ εἶπεν ὁ ἅγίελος, Ἐγώ. ̓ Καὶ εὐῶ Μανωὲ, Νῦν 

"ἐλεύσεται ὁ λόγορ' τίς ἔςαι χρίσις τὸ παιδίου χαὶ τὰ “ποιηματὰ αυτᾶ - Καὶ εἰπεν ὁ ἄγίελος 

(μι. Νίς. κοιλίας ξ4) ζ0,) 74) 82. ἕως] χαι ες τό. ᾿ ἕως ἡμέ: 
ρας ϑαναάτα} ἑως ϑαναῖε ς8. 8[αν. Οἶτορ. ἕως ἡμέρας τὰ ϑανάτε 
(δι. Νῖς. ἡμέρας] ἡμέρων 78. αὐτῷ} αὐτῷ Ατγῃ. σ᾿. Ασῃ. ΕΔ. 
δδν. 

ΠΙ. προσηύξατο Μανωὶ πρὸς Κύριον] εδιηϑη Μανωε τα Κυριε 
Χ, ΧΙ, 18, 20, ςζ) 64, 71) 121, 128. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἔς, ὩΠ 
τ Θεῖ, ας) 44) (45). ζ0, γύ, 82, 84) τού, τοϑ, 124. εδεηϑὴν Μανωε 
τὸ Θεε ς8. εδὲέηϑει Μανωε τὰ Θεὲ 7 ξ. ργέεαίῃ: οὶ Λῆσπες Ῥονείπινα 
Αὖρ. τροσηύξατο Κύριον Μανωὲ ΟΘεοτρ. Ἐν ἐμοὶ---πρὸς ἡμᾶς] 
1 γπὸ Ζδογιῖπε, ἄοπιο εἰ, φιόρε αὶ, φεπίαι πππς ἐίογαηε αὐ πος Αυρ. 
Ἔν ἐμοὶ Κύῤιε ἀδωναϊὲ] ἐν ἐμοὶ Κύριε Αγηι, 1. Ασῃῃ. ἘΔ, οἰδωναῖὲ ἐπ᾽ 
ἐμὲ Κύριε Οεοτς. ὦ Κύριε 8[αν. Οἰἶτορ. ᾿ἀϑωναϊὰ]  Χ, ΧΙ, ες, 
18, 20, 445 54) ςς, ς6, ς8, 63, 64, 71). 75, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 
128, 134. (ὐοπιρῖ, ΑἸά, ΑἸεχ. ϑίδν. Μοίᾳ. αϑωναὶ τό, 30, ς7) 779 
131) 144)2106, 237 (δῖ. Νίο. τὸν ἄνθρωπον] ο ανϑρωπος Χ, ΧΙ, 
30) τό, 63, 64; (τπατρ. 8ς.) 128. Οέεογρ. δίαν. ἀνϑρωπος τῇ, 18, 29) 
71, το8, χ21. (οπ)Ρ]. ΑΙ4, ΑΙεχ. α τὸν ςς, 58. ελϑέτω δὴ ανϑρω- 
πος 82. ὁ ἀνὴρ ΑἸτῃ. τ. Ατηι. ἙΕ4ά. τὸν ἄνϑρωπον---συμδιξασάτω 
ἡμᾶς] ελϑεέτῳ δὴ ο ανϑρωπος τ Θεε ον ἀπεςείλᾶς ρος ἡμᾶς και φω- 
τισάτω ἡμᾶς 44. ελϑέτω δὴ ο ανϑρωπος ὃν ἀπεςειλῶς ρος με, καὶ 
φωΐισατω ἡμας84. τὸν ἄνϑρωπον---τινομένῳ] ἐλϑέτω δὴ ο ἀνϑρωπος τ8 Θὲδ ον ἀπερειλᾶς προς ἡμᾶς καὶ φωτισατω ἡμᾶς τι ᾿πσοιησωμεν τῶ 
παιδαριω τῷ τρζομενω 545 59, 75. 76, το. ἥς, ηἰῆ τῦοιήσομεν, 134. ὃν ἀπέξειλας] -᾿ προς ἡμᾶς τϑ, «8, τοϑ. (οτηρί. ΑἸεχ. Ατπ). σ. Αὐτῃ. Ὲ4. ,.390. ἐλϑέτω] ἐλϑέτο ΑΙεκ. ἐλϑέτω δὴ---συμξιξασάτω] 
ελϑάτω ετι και φωτισάτω ξΞ8. προς ἡμᾶς ελϑέτω δῃ, καὶ φωϊισατω 128. . ἐλϑέτω δὴ ἔτι], 82. δὴ ἔτι} α δὴ Ατηι. τ. πη. Ἐ4, ΟΘεογρ. δῖαν. ὁ Μοίᾳ, λ 853αν. Οἴτορ. ἔτι πρὸς ἡμᾶς] τς, 18, 64. ᾿, ἔτι τό, 30, ς7» 77, 226. (δῖ. Νῖς. πρὸς ὑμᾶς ΑΙά. Βαθοὶ ἔτι ἴῃ σδαταῶ, . πήποτα ΑἸεχ. συμξιξδασάτω] φιῆισατω ΧΙ, τς, 18, 30, 44, όᾳ, 71) 82, 1ο8, 121. Οοτηρί. ΑἸά, Αἴεχ. πη. χ, Απηὶ ἙἘ4. Οἴοτρ. φωτίσατο 29. φωνήσατω ἐς. διδαξατω τηατρ. «8. διδασκίτω δίαν. ἡμᾶς 2.7 μιν ςς. ὑμᾶς ΑΙά, ποιήσωμεν] τσοιηδομεν 200. ΑἸά. (αι. Νῖς. παιδίῳ] ταιδαριω ΧῚ, 1 8) 18, 20, ξ8, 63, 64,85, 84, 108, 121) 128, 144) 237. Οὐοτηρὶ. ΑΙά. τῷ τρζομένῳ] ὃ τεχϑήσε- ᾿ται Αττη. 1. Απη. Ἐά. Οεογρ. πὰ ΝΣ 
ΙΧ. εἰσήχεσεν) ἐπηκασεν Χ, ΧῚ, τς, 18, 29, 44. ζ4), κς) τό, ςθ, 63, 64, 71, 7) γό, 82, (ππαγρ. 8ς.) ιού, τοϑ, 121, 28, 134. Γοπηρὶ, ᾿ΑΙά4.. ΑἸεχ. ὁ Θεὸς} Κυριος 8. τῆς φωνῆς] τῆς δεήσεως 81αγ. Μανωὲ] Μανουὲ (Μαποτυο) Απτῃ. τ. Ατγη. Ἑά. (ἔς ἴη1τα.) Μανωνὲ Οεοτρ. ἤλϑεν] παρεγένετο Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44) ἐς, 48, 64, 71, 76, 845) (πταγρ. 8 ς.) τού, τοϑ, 1217) 128, 134. Οοτηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Ὡαρεγενεἦο ετι ς(, ςο, 82. ταρεγένετο ἔτη (ῇς) )ς.Ὁ ἦλϑεν ὁ ἄγ.- γέλος τῷ Θεξ ἔτι] ἦλϑεν ἴπι ὁ ἅγίελος τῷ Θεξ Οεους. 8δἷαν. Οἴἶτορ. ἦλϑεν ἔτι ὁ ἄγίελος Κυρίου 8ϊαν. Μοζ. τὸ Θεξ ἔτι] αὶ τε Θεὲὲ 29. ΑΔ ἘΤὶ 94, 59, 74,82. γυναῖκα] -- αὐτῷ Αγτη. τ. σαι. ἘΔ. Οεοτρ. καὶ αὕτη] καὶ αὐτῇ τό. καὶ αὐτὴ ς7 63, 779 131, 200, 236. (δὶ, Νῖς. αὕτη δὲ Οφοτρ. ϑ[αν. καὶ αὕτη ἐκάϑητο] αὐΐης καϑημενῆς 

Χ, τς, 18, 29, 30, 44) ζ4,) ςς, ς8, 64, 71, 759 76, 82, τού, ιΉ8, 121, 148, 134. ΑΙά4, ΑἸεχ, αὐΐης καϑεζομενης 84. αὖτε, καϑημενην 9. Οοπιρὶ. ἡνίκα ἐκάϑητρ Ατχη. . Ασα, αὕτη ἐκάϑητο] αἴης καϑημενὴς ΧῚ, (τπατρ, 8 ς.) τς ἐν ἀγρῷ] ἐν τῷ αγρω Χ, ΧῚ, τς, χ8, 30, 44), 845) ξς, «8, 64) 71, 75) 76, 84, (πιαΐῷ. 8ς.) τού, τοῦ, τῶι, 128, 134. Οομηρί. ΑἸά. Αἴεχ. καὶ Μανωὲ] καὶ Μανοὶλ Οεοτῥ. ΜΜανοὶ δὲ δῖαν. Οἴἶτορ. ὁ ἀνὴρ] α ὃ Ασχα. ἍἌχγπι, Ἐὰά. ἀἐκκ λα ἐκ Οθοσρ. μετ᾽ αὐτῆς] πρὸς αὐτῇ Ατηι. 1. Απη. Βα. ᾿ Χ, καὶ ἴδραμε καὶ ἀνήγίρλε] « καὶ ἀνήγίειλε Αττη. τ, καὶ δρα- μᾶσα ἀνήγίειλε Ἄγηι. ἘΔ, καὶ ἔδραμε ταχὺ ἀνήγίριλε 5ίαν. Οἤτορ. χαὶ δραμᾶσα ταχὺ ἀνήγίειλε δῖαν. Μοίᾳ. ᾿ἔϑραμε] ἐξεδραμε Χ, 
ΧΙ, ας, 18, 29, 30, 44) 54, 59) 56, 8, 64, τινγς; 76, 82, τού, τοϑ, 

Οεοτρ. 

Μανωε 227. τῷ Μανονὲ 

«τὸς ὃ εἴρηκα Αγ. σ᾿. Αγ. ἙἘάὰ, ϑιϊαν. Οἴτορ. 

121), 128, 134. Οομῃρί. ΑΙά. ΑἸἴεχ. ἀνήγγειλε] απηγγειλε Χ, 
ΧΙ, τς, τό, 18, 30, 44, 54. 44, ξ6, 57, ς8, 63, 64, ᾽ς, γό, 77» 82, 8ὃς, τού, τοϑ, 121, 128, 131) 1347) 144, 236. (οπρρὶ, ΑΙὰ, 
ΑΙεχ. ἐνδοὶ αὐτῆς] ἀνδοὶ αὐτῆς Ατηη. τ. Ατπι. Ἑά. Οὔ ογρ. ϑ8αν, 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] κα τῶι. καὶ λέγει αὐτῷ Απῃ. :. Αση. Ἑὰ. 
Δ πρὸς αὐτὸν Οεοτρ. παι πρὸς μὲ] ὡπῆαι μοι ΧΙ, ς, 18, 20, 
44) 545) 55) 04, 71, 73) 76, 82, (πιαγρ. 8 ς.) τοῦ, 1ο8, 121, 1428, τὰ4, 
144. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασπι. 1. Απη, Ἑά, ϑῖαν. ὠφϑὴ μοι 20. 
ὦὥπΊέ μοι (ἢ) ς8. ὁ ἀνὴρ] ὦ ἀνὴρ 58. ὁ ἀνὴρ ὃς ἤἦλϑεν]) ἀνὴρ ὃ 
ἐλϑὼν τ28, ὃς ἦλϑεν] ο ελϑων 1 59 18, (4, ς8, 64, )ς, 82, (πηᾶτς. 
8ς.) τοϑ. (ΟπΊΡ]. ΑἸεχ. ος εἰσηλϑὲν 237. ἐν ἡμέρᾳ] ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
Χ, τό, 29, ςς, τό, ςγ, 63, 77, 8, 121, 131, 144) 200, 236, 237. Ολὲ, ΝΙο. τῇ ἡμερῶ εἐχεινῃ 1 ς, 18, 64, 128. ΟὐμΏρΡΙ. τῇ ἥμερρ 30, 
1οϑ. ἐν τῇ Ἡμέρρὶ ἐκεινῃ 445 58, γ6, 84, τού, 134. ΑΙά, 5αν., ἐν ἡμέρᾳ πρὸς μέ] προς με τὴ ἡμερᾷ ἔχειν ς 4, 7ς,) 82. ΑἸεχ. Ὡρός με ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ Αττὰ. τ. ΑτΥπι. Εα. 

ΧΙ. Καὶ αἀνίςη καὶ ἔπορεύϑη] Καὶ ἀἰνίςη Μανωνὲ καὶ ἐπορεύϑη Οεοτρ. Καὶ ἀναςὰς ἐπορεύϑη Μανωὲ 581.ν. καὶ ἐπορεύϑη Μανωὶ] Μᾶανωε και ἐπορευϑὴ 44, 4, 55) 75) 82, 84, τοῦ, 124. Αἴεχ. α Μα- γῶε 236. ἃ καὶ Απῃ. 1, Αση Εά. ἐπορεύϑη] ἐξεπορευϑὴ τς. ἄὐτξ} αὐτῷ Ατἴπ). σ. Απη. Ἑά. Ὅεογρ. ϑ8ῖαν. καὶ ἦλϑε] αὶ 1ζ 18, (4, ς8, το, 64, ᾽ς, 82, 128. διαβεῖ ἴῃ οδαγαξξ. πηΐποτς ΑἸοχ. χαὶ εἶπεν αὐτῷ} ρταιπηῖιτ, καὶ ειδὲν αὐῇον 44) φ9, 82, 84, τού, 134: Ῥγαταϊδι, καὶ δὲν ἀντὸν ςά, 73, )76.{. Ἑΐ σὺ] , εἰ (ρσίπιο : μαδεὶ ἸΠΔΏΙ Το. 16.) ςς, ς6, 63, 64. ϑιλν., σὺ εἶ] συ ς. σὰὶ ἧς ἀσχηχ. στ. Αγπὶ. Ἐὰ, ὃ λαλήσας ὃ ελϑων ςς. ὃς ἐλάλησας Ατγηη. 1. Ἄπῃ. Εά. ΟΘεοτς. πρὸς τὴν γυναϊκα] -[- το Ὥροτερον 44. ς4; γό, 84. τού, 134. - τὸ τρώτερον 59. -ἰ- τὸ ὥρωτον 82. τῇ γυναικί με σεοῦρ. (8 ὅν. Οὐἶτορ. -Ἐ ἰάθη ἱπίεσ ὍΠΟΟΝ ϑΐδν. Μοί. γυναῖκα] γύναιχι τῷ τορωτέὲρον ἢς. ὃ ἄγ[ελος] Ν ὥρος αὑτὸν 30. Ἔγω] ἐγώ εἶμι Αττη. τ᾿. Ατην. Ἐά. Οεογρ. δῖαν. Οἴτορ. 
ΧΙ, Καὶ εἶπε Μανωὲ], γε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Μα»ουὲλ (Δ αποτυεοῖ) Ὅεοῦρ. εἶπε] - αὐτω ς8. Νὺν ἐλεύσεται] γῦν δὴ ἐλεύσεται (Δ. νῦν δὴ ἐλθόντος ὅζς. οὐπὶ ΑἸεχ.) Χ. γὺν δ' ἐλευσάσϑω 581αν. Νὺν ἐλεύσεται---πτοιήμα]α αὐτῇ] νυν δὴ ελϑοντος τὰ βήματος σα, τι ἐξαι τὸ κριμᾶ τε παιδαριε καὶ τὰ ἐργα αὐἹα ΧΙ, τς, 20, 121. ῆς, ηἶἴῆ παιϑδὶς Ρ΄ο παιδαρις, 18. ἢς, ηἴῆ τι τὰ εἐργα, 64. ΑἸὰ. ῆς, ηἰῇ τι ἐςιγ 71. ῆς, αἰπὶ δὲ ῥτο δὴ, ΑἸεχ, νυν διελϑονζος τα βηματος σῃ τι ἔςαι τὸ συγχριμὰ τῇ παιδάρια καὶ τὰ γα ἄντ 19, ςο, τοϑ. Οοιηρ!. ἤς, ὨΪΠ κρίμα ΡΓῸ τὸ συγκχριμα, 30. ἄς, ἔπε νυν, 44, τοῦ. ἔς, ουτὴ δὴ ἐλϑοντος Ῥτὸ διελϑονῆος, 54. 58, γό, 128, 134. ἢς, ηἰῇ συνχριμιῶ Ρτὰ συγκριμα, 82. νυν ελϑοντος τὰ βήματος τι ἐξαι τὸ ρημὰ τῷ ταιδαριᾳ και τὰ ἐρβγὰ αὐτῷ ςς. γυν δὲ ελϑονΐος τὰ βῥημαῖος τι ἐςαι τὸ σνγκριμαι του παιδᾶριου καμ τὰ ἐργα αὐᾳ 84. ἐλεύσεται ἃ λόγος διελϑωτος τὰ ρήματος σῃ )ς. ἐλευσάσϑω μέτρον λόγε σου Αττη. τ. Αἴτῃ. Ἐὰ, ὃ λόγος] -Ἐ σε 11, τό, ς2, 56, 57, 63, γγ7γν 131, 144, 200, 436, 537. (δ. Νῖς, εοτρ. δῖαν. τίς ἐς αι] τίς ἐξὶ 5[αν. Οἰἶγον. τίς ἔραι κρίσις τὰ τσαιδιου] τι ἐςαι καὶ Χρισις τὸ παιδαριξ τό, ς7, 77, 8 ξ, 131, 144. (. ΝΊς, ἤς, ουπ) τσαιϑιε ΡΙῸ παιδαριε, ς2, 6, 63. τι εξᾶι τὸ συγχριμα τοῦ τσαιδαριε ὃς. παιδαρίου 2326.5ῪἩϑ ποαιδίε] τχιδαρις 200. καὶ ποιήμα]α Αττη. τ. Ατπι. Εά. 

κάὶ τί τὰ τοιήμαΐα 51Αν. Μοῖῃ. 
᾿ ΧΠἼῚ, Καὶ εἶπεν---Μανωὶ] Ὁ 

237. ὥς, πε ἡ, 
τι ἐγαι διαχρισις τὰ 
καὶ τὰ ποιήματα) 

Ε ποίημα 8ϊ]Αν. Οἰΐοσ. 
τοιήμα]α] ἐργα ᾽ς. (υιαγρ. 8ς.) 

δὲ ἄγ[έλος Κυρίου εἶπε τῷ Μανωνὲ εἶπεν--Μανωὶ] Α 71. ὃ ἀγίελος Κυρίου] λ Κυριου [ρτΐπιο - μαδεὶ ται σοὺ. 18.) 44, ᾽ς. πρὸς Μανωὶ] ὥρος τὸν Αττη. τὶ Ατην. Ἑά. ᾿Απὸ τράντων---φυ- 
ς7. ᾿Απὸ παντων ὧν εἴρηκα] ἀπὸ ταν»- 

ἀπὸ τσάντων ἃ εἴρηχια 

εἴρηκα] εἶπα Χ, ΧΙ, 

ν. 7“ΣΥγ ᾿ 
καὶ τι ἐςὶ τὸ 

λάώξεται] αὶ ςξιχπὶ Ἰπϊογηγοῆ, 

ὕεοῦς. δίαν. Μοίᾳ ᾿᾿ τοάντων] ὥαντος ᾽ς. 

8. 



ΚΡΙιΙ 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

14. Κυρίου πρὸς Μανωὲ, ᾿Απὸ πάντων ὧν εἴρηχα προ; τὴν γυναῖχα φυλάξεται. 

ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλε τῇ οἴνου οὐ φάγεται, χαὶ οἶνον χαὶ μέϑυσμα ἰὼ σπίιέτω, χαὶ πᾶν ἀχά-᾿ 
ϑαρτον μὴ φαγέτω, πάντα ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ φυλάξεται. 
λον Κυρίου, Κατάσχωμεν ὧδε σε, χαὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγών. 

15 

16. 

17 

18. 

10. 

"ἔασον βιασώμεϑά σε Ἀττι. τ. Αγπι. Ἑά. 

659. (οπιρί. Ογη!}}. ΑΙεχ. ἰος. οἷ. 

᾿Ἄπη. τ. Απη. Εὰ, ββιαση 10, ςϑ8, 71. 

"Αἴ. Ἑὰ. 

ΤΑΙ. 

᾿Απὸ παντὸς ὃ 

Καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸς τὸν ἄγί[ε- 

Καὶ εἶπεν ὁ ἄγ[ε- 
λος Κυρίου πρὸς Μανωὲ, Ἐὰν χατάσχῃς, οὐ φάγομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σδ' χαὶ ἐᾶν ποιήσῃς ὅλο- 
χαύτωμα. τῷ Κύρῳ ἀγοίσεις αὐτό" ὅτι οὐχ ἔγνω Μάγώε, ὅτι ἄγίελος Κυρίβ αὐτός. 

Μανωὲ πρὸς τὸν ἅγίελον Κυρίου, Τί τὸ ὄνομά σοι, ὅτι ἔλϑοι τὸ ῥημά σου, χαὶ δοξάσομέν σε; 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγ[ελος Κυρίου, Εἰς τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου: χαὶ αὐτό ἐς! δ βϑξίν. 

Καὶ ἔἐλαδε Μανωὲ τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν ϑυσίαν, χαὶ ἀνήνεγχεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ Κυ- 

1ς), 18, 209 30, ςς» 58, 64, 71, 76, 84.» (πιάγς. 8ς.) τού, τοϑ, 1ῶτ, 
σ28. Οομρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. εἰπὸν 19, 44) 545 59, 75» 82, 134. πρὸς 
τὴν γυναῖκα] Ἕ σε 128. τῇ γυναῖκι Απη. σ᾿. Απτῃ. Ἑά. δῖαν. Οἴἶζγορ. 

τῇ γυναῖκι σε Θεοῖς. φυλάξεται] φυλαξασϑὼ (ἔς ροῆκα, Χ, ΧΙ, 

1ς) 18, 29) 30, 44) 645) 63, 64) 71, 735 76, 84» τού, 1οϑ, 121, 128, 
134. Οοτηρὶ. Α]ά4, ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ:") ςς, ςό, ς8. καὶ φυλαξασϑω 
82. φυλαξάσϑω ἀπὸ παντός δ5ϊαν. Οἴτορ. 

ΧΙΝ. ᾿Απὸ παντὸς} καὶ ἀπὸ πανίων τ9. ργωπιῖε, καὶ 81αν. 
Οἴἶτορ. "᾿Απὸ παντὸς δ] ἀπὸ παύων ὁσα 1 ς5 18, 64, (τηάγρ. 8ς.) 
χω8. Οοιηρὶ. ΑΙεχ. καὶ οσῶ 44. κχαὶ ἀπὸ τσαϑων οσα «4, 75. 76, 

82, 84) τού, 1234. τταντὸς ὃ] παύων ἃ ς-ς. ὃδ᾽ ἐχπορεύεται] οσα 
ἐχπορενεται ς8, τοϑ. ἐκπορεύεται) ἐξελεύεται (Π.) 23). ἐξ 
ὠμπίλε] ἐξαμπέλε (ἢς) 131. ἀμπελε 144. τῇ οἵνε] α Χ, ΧΙ, 

1ς) 16, 18, 19, 29, 30, 44. 52») 54» 55, 56, 57, 58) 59.) 63, 64. 71) 
75, γ6, 82, 84, 8ς, τού, τοϑ, 121) 128, 131) 134 144, 300. (οπηρὶ. 

ἈΠά4. (δι. Νῖο. Αγσπι. 1. Ασῃῃ. Εἀ. Θεοῦ. ϑν. α τῷΈ Αἰεχ. οὐ 
φάγεται) μὴ φάγεται Αττη. 1. Ατῃῃ. Ἐά. καὶ οἶνον] α και 44. 

καὶ μέϑυσμα] καὶ σικερα μεϑυσμα 11. καὶ σικερα 16, 19, ς2, ςξ, 
57. 63) 749 77. (8ς, τηᾶγξ. υἱ Ἐά.) τού, τοϑ, 131) 144) 200, 236. 
(ι. Νίο. Ἀπῇ. 1. Αγαι. Ἑά. Θεοῦ. δϊᾶν. και σικερῶ καὶ μεϑυσ- 
μα .8. -Ἔ καὶ σικερα 237. καὶ μέϑυσμα μὴ τοιέτω] καὶ σικερᾶ 
ὦ μη πίεται (6. μὴ τιιέτω] μὴ ποιέτω (Ώς) 19. ἐ πίεται 44) ς4, 
89, 78. 76, 84, τού, 134. ὁ πίετε (ῆς) 82. καὶ τᾶν] α πᾶν 14» 
18, 8, 64, 128. τὰν ἀχάϑαρτον μὴ φαγέτω)]  76.. μὴ φα- 
γέτω] καὶ φαγεται 445) 4), 59), 75. 845) τού, 134. ἐ φάγετε82. φα- 
γέτω] φαγη .6.Ὀ πάντα] και τταϑῖα ς6, ς9, 75, 82, 84» τού, 134. 
Οογρ. 8ϊιαν. Μοίῃ. τσαντα---φυλάξεται) αὶ 44; ς8. καὶ πᾶν 
ὅσον ἐνετειλάμην, φυλαξζάσϑω ϑ8ϊαν. Οἶἶτορ. αὐτῇ} ἀὐτῳ 11]. 
αὐΐης )ς. φυλάξεται) φυλαζασϑω 19, 82, 8ς. ᾿ φυλαξεσϑε ςς. 
᾿ΧΥ, Καὶ εἶπε Μανωὲ] Καὶ λέγει Μανουὲ Αττη. 1. αἰίαυε. Ατπι. 
ἘΔ. καὶ εἶπε Μανουὲ (Μαποτωε) (οάά. Ατη. οὔο. καὶ εἶπε Μανωνὲ 

Οεοτρ. πρὸς τὸν , ἅγίελον Κυρί5} λ 44. τῷ ἀγγέλῳ. Ατη). 1. 
«ἰϊΐχυς. Αταν. Εά. τῷ ἀγγέλῳ Κυρία Οοάά. Ατηι. οὔο. τῷ ἀγγέλῳ 

τῷ Κυρίου Οεογρ. ᾿Κατάσχωμεν ὧδέ σε] βιασωμεϑα δὴ σε Χ, ΧΙ, 
1 ς, 19) 29, 30, ς ζ) (ς8, ἰῃ τηλτρ. κατασχωμ. δὴ σε) 63, 64) 715 τοϑ, 
χ2ι. ΑἸά. ΑἸεχ. βιχδύμεϑα ϑὴ σε τ8, τό, 128. (πρὶ. πο γάξ, ἦς 
'σωμεϑα δὴ σὲ 445 4) 50, 82, 84, τού, 134. παραξιασωμεϑαὰ δὴ 
'σᾶιν 5. παραξιασομεϑα δὴ σε γ6. υἱηῖ αείανιμς εἰδὲ πετίς ΑὙρ. 

καϊάσχωμέν σε Θἔοτρ. δὲ 
᾿βιασώμεϑα 85ϊαν. Οὔἴτορ. Κατάσχωμεν ὧδέ σε---ἀνοίσεις αὐτό ἴῃ 
(ςΟΠΊ. (εᾳ.} πιαραξιασώμεϑά σε; καὶ ποιήσωμέν σοι ἔριφον. λέγει ὁ 
ΝΑγίελος" ἐὰν παραξιάσῃ με, ὦ φάγω ἀπὸ τῶν ἄρτων σε. ἐὰν ποιήσης 
ὁλοκαυτώμαϊα,, ἀνοίσεις Κυρίῳ. ᾿Αδήλε ἴῃ (αἴ. Νίο. ὧϑέ σε] Τι. 
Ογη!}. ΑἸεχ. νοὶ]. νῖϊ. Ρ. 1223.  τοοιήσωμεν] ποιήσομεν ςς, ςό, ςϑ, 

Ἢ δὴ 84, 134. ποιήσωμεν ἐνώ- 
“τιόν σΒ]} γαείαπιμς ἱπὶ κου εόζη ἐπμὸ Αὐυρ. ἐνώπιόν σου] ἐναντίον σόυ 

ΑἸεχ. ἔριφον] αἰριφον (ῇς Ρο[ξεα) δὲς ἔριφον αἰγῶν] ἔριφον ἕνα 
ἐξ αἰγῶν Ατη;. 1. Αγῃὰ. Εά. ἔριφον ἐξ αἰγῶν ϑίαν. 

ΧΥΙ. ὁ ἄγ[ελος---Μανωὶ] ᾿ " Κυρίου πρὸς Μανωὲ] α γι. 

-ορὸς Μανωὲ] τῷ Μανουὲ Ατπι. τ. Απη. Ἐἀ. τῷ Μανωὲλ Οεοτγῇ. 
Ἐὰν κατάσχης] δὲ υἱπῖ πεπι τ; Αὐρ.- ἐὰν μὲ βιάσῃ ϑίαν. 
κατάσχης] Ἔ με 1], τό, ξ2, τό, ς7,), 63, 85, 131) 144) 200, 236, 

537). (δι. Νῖς. Ογη!!. Αἰεχ, Ιος. οἰ. βιασῃς μὲ ΧΙ. (πιαγρ. 8ς.) 
βιχση μεῖς, 18, 10, 29, 5.4. 64, 1οϑ, 121) 128. Οοιηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

ταραθιαση μὲ 445) 54, ζ0, 
γ6, 82, 84), τοῦ, 134. ὙΜεοάοτεῖ. ᾳ. 2ο. ἰη 10 Δ. παραδιασῃ σε 
ζ4. παραξιασει με 7ς. ἃ φάγομαι) ε φαγωμαι ς. Αττη. τ. 

ου φαγομεϑα 82. ποπ πιαπήμεαδο Απρ. ργφτηϊτ. καὶ 
δίαν. Οἴτζορ. ἀπὸ τῶν ἄρτων} α απὸ ΧΙ, 29, 44.) 54) 64.» 71) 
γς,) γ6, 82, 84. τού, 121, 128, 124. ΑἰἸΔ,, ΑΙεχ. ὙΠοοάογεῖ. ἰος. οἷϊ. 

τὸν ἄρτον 19, 19, ζς,) ζ0, 1τοβ. (οπιρὶ. τὲς ἄρτους Ο ογς. ϑίαν. 

καὶ ἰδ} ἐὰν δὲ 44: Θοογς. ἀλλ᾽ ἐὰν δῖαν. καὶ ἐῶν ποιήσης-- 

αὐτό] καὶ ἐὼν ποιήσης ἔριφον Κυρίῳ ποιήσεις αὐτὸν ΟγΠ]1, ΑἸεχ. νοὶ. ν. 
Ρ. 149. ποιήσῃς] ποιήσεις 7ς. ΑΙεχ, ποιησῃ ᾿ιο8Ὦ. ὁλοχαύτω- 
μα] ολοκαντωμαΐα τοϑ. “ τῷ Κυρίῳ] α τῷ 7ς. ΑἸεχ. αὐτό] αὐῇω 
ξ9. κα 74. αὐτὰ τοϑ Οοῃῃρὶ. ὅτι ἐκ ἔγνῳ] α οτι 18. οὐχ ἐγνώ 
τοινὺν 44. καὶ ξκ εγνω 128. ἐκ ἔγνω γὰρ ϑίαν. Μανωὲ] Μανωνὲ 
(ας ἰηῆ8) Θεορ. ὅτι ἄγίελος Κυρία αὐτός} α τς. αγίελος Κυρις 
ἐξὶν 75. φωὶία σηρεῖμς οἱ Αὐρι αὐτός] εςιν ΧΙ, 18, 20, 30, 44, 
(45) ςξς, 8, 71), 76, 82, 84) ἴοδ, ἴθ. 134. ΟΟμρΡΙ. ΑΙοχ. ὅν. 

Οἶἶτγορ. τὸς ἐξὶν τηᾶῦρ. ὃς. ἔτι 128. ἥ Αγηλ. 1. Αγ. Εὰ. ἐςὶν 

αὐτός Θεοῖς. 
ΧΜΝῚ. Μανωὲ] αὶ τς. Μανωὶ---Κυρί5] προς αὐἶον Μανωε γι. 

πρὸς τὸν ἄγίελον Κυρίου) α 44. τῷ ἀγγέλῳ Κυρίε Αττπ. 1. Ατπ, Ἐ΄, 
Τί τὸ ὄνομά σοι] κα το ΧΙ, τς, τό, 29, 44» 545) ξτν ξ7, 63, 71, .ς, γ6, 

82; 84. τού, τοϑ, 128, 1319 1347 144. (οπιρί. ΑἸεχ. (κεῖ. ΝΙς. τὶ 

ονομᾶ σξ 121. τί ὄνομα ἐςί σοι Απῃ. τ. ΑΠΏ. Ἐὰ. τί ἐς! τὸ ὄνομὰ 
σε Οεογρ. τί σοι ἐςὶν ὄνομα ϑϊαν. Οἷἶγορ. ὄνομά σοι] ονομα σου 
18, ς8, 64, 237. ΑΙά." ὅτι ἔλϑο!} να στὰν ελϑὴ ΧΙ, τό, 18, 44, 
ς2, ἐς, ς7, 71) 76, γ7, (ὃς, πιαγρ. υἱ Ἐά.) τού, τοϑ, 121, 128, 200» 
4236. (οπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. Ἐπ Νῖς. Αγηι. 1. Αγ. Ἑά. Θεοῖς. ἢς, 
πἰῇ ελϑοι, 10, 30, 84: ἵνα ὅτ᾽ ἂν ἔλθη τς, 29, ς4, 48, 63, ό4, 131, 
1345. τ44. ἵνα ὅτ᾽ ἀν ἔλϑοι ςό. να οταν ελϑες γς. ὅτ᾽ ἂν ἔλϑῃ 82. 
ἵνα ὅταν ἐχτελεσϑὴ ϑίαν. καὶ ϑοξάσομεν] δοξασωμεν Χ, τς, τό, 

18, 29, 44) 52) 54) 75. 76, 77» 827) 1217) 1317 134) 144. ΟΟμρ]. ΑΙΑ, 
ἌΙοχ. ὕαῖ, Νῖς. ἄστη, τ. πῃ. ἘΑ. Οεόνν. διαν. α χαι ΧΙ, ςξ, 
ε8, 64, 71, 84, ὃς, τοϑ, 128, 236. δἰ βελοιπας ϑγτ. Βαυ -οῦγ. 

ΧΥΠΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] Καὶ λέγει Ατπι; τ. Καὶ λέγει αὐτῷ 
Αγ. Εά. Εἶπεν ̓ Ὅφοις. εἶπεν --ἐρωτᾷς] εἰπεν" ἰνατι σὺ ἐρωτὰς 
44- Κυρία) τῷ Κυρίς Οεόγρ. Εἰς τί] ἐνατι Χ, ΧΙ, 20, 30, 71, 
757 76, (ππαῦρ. 8ς.) τού, τοϑ, τ58. Οὐπλρ!. ΑἸά: ΑἸεχ. ἵνα τί (ἢ) 
ἐξ, κὰν εξ, 48, 82, 121) 134. Ὠάγηι. ἀς ΤΊ. 1. ἢ. ς, 19. διατί 

(49) 18. . καὶ ἵνα τι το. 'νατι σὺ 84. Ἑἱς τί τξτο ἐρωτᾷς] Οαἑά 

ἐμιετορα: Ῥδοΐδῃ.. τί ἐρωτῷς Αγ). 1. Ασην. Εά. εἰς τί ὅτως ἐρωτᾷς 

Θοοῦρ. στϑτο]κ κζ4, 59, 75, 82. Ῥἰάγπι. ἀε Τηήπ. ἰοο. οἷ. ἐρω- 
τᾷς] δυ ερωτας γ6, τού, 134. καὶ αὐτό] αὐτὸ δὲ 81αν. Οἴἶτοσ. 
αὐτό ἐς.Ἶ τετο ἐξὶν τι. Ὀιάγῃ. ἀς Ὑ τίη. ἰος. οἵ, ϑαυμαςόν] Μα- 

“ειωπε ϑγτ. Βα- Ἠ6Ότ. 
ΧΙΧ. Μανωὲ] Μανουὲ (}αποτοε) (οἀά. Ατγη,. (εχ. 

γῶν} τῶν Οοὐά. Ατιη, ἴεχ. οὐπὸ αἰγῶν ϑίαν. καὶ τὴν ϑυσίαν) 

λ τὴν Οοάά. Ατηι. ἴδσχ. κακαὶ Ατπὶ. Εά. ϑυσίαν---Κυρίῳ] ϑυσίαν 
ἀνήνεγκε τῷ Κυρίω ἐπὶ τὴν πέτραν ΟΥ11}}. ΑἸεχ. νο]. ν]!. Ρ. 122. καὶ 

ἀνήνεγκεν) α καὶ τ8. -Ἑ αὐτὴν 44. ἐπὶ τὴν πέτραν] -᾿- ολοκαντω- 

μα (4; 58, 59, 76, 84) τού, 134. ἐπὶ τὴν πέτραν -βλέποντες] τῷ 
Κυρίῳ τὰ ϑαυμαςὼ “ποιᾶντι ἐπὶ τὴν τοέτραν. καὶ Μανωὲ “καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτῷ ἐθεώρεν Οοογρ. τῷ Κυρίῳ] ολοκαυτῶμα τω Θεω 7ς. τῷ 
Κυρίῳ---βλέποντες] τω Κυριω τω ϑαυμῶςα: ποιεντι) χαὶ Μανωε χαι ἡ 

'ψυνὴ αὐΐα ἐϑέωρεν Χ, ΧῚ, ς8, 128: ἔς, πἰβ ϑαυμαςῶ Ρτο ϑαυμαςα, 
19. Κυριω τώ Θεω τὼ ϑαυμαςα ποιδντι" καὶ Μανωε χαι ᾿ Ὑυνη αντῇ 
εϑεωρεν τ 34. τῷ Κυρίῳ τῷ ̓ ϑαυματοποιῷ, καὶ Μανωὲ καὶ γυνὴ αὐτῇ 
ἐθεώρουν. Αὐτη. 1. Απ. Εά. τῷ Κυρίῳ καὶ ἐποίησε ϑαυμαςόν. Μανωὲ 

τῶν αἱ- 

δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτὰ ἐϑεώρεν αν. Οἴἶορ." τῷ Κυρίῳ τῷ ϑαυμαςὰ 
᾿τοοιήσαντι. Μανωὲ δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτῇ ἐθϑεώρεν ϑ,αν. Μοίᾳ.. τῷ Κυ- 

ρίῳ" καὶ ϑιεχώρισε ποιῆσα!} τω ϑαυμαςα ποιεντι Κυριω 44, 8, 84. 
Κυριῳ, τῷ ϑαυμαᾶγα, ποιδντι Κυριῳ, 46, Κυριω τω ϑαυμαςὰ σοιξντι 

σοῦ. τῶ" Κυρίῳ, τῷ ἢ ϑαυμαςὰ σοιξντι [Κυρίῳ] ἍΙΟΧ. ονιῖπο »εῖγα- 

δία Μαεϊεπεὶ Αὐξ. καὶ διεχώρισε τϑοιῆσαι] τω ϑαυμαςα ποιεντι 
1: ς) τό, 18, 29, 30) 52) 54) δ) 57) 64, 715) 785 779 ὃς, 108, 121) 131, 
1445» 209; 236, 237. Οοπρὶ. ΑἸά. (δι. Νίο. τῷ ϑαυμαςοποιξντι 
(ἅς) ς6. ταυμαςοποιεντι 63. τῷ ϑαυμαςαποιῷ τηᾶτρ. ὃς. ττσι- 

Καὶ εἶπε γι“... 



ΚΡΙΤΑΙ. 

-ς Ἀν Ἁ, Ν Σ ρϑ . " 7 9. 7 

γωὲ, ὅτι ἄγίελος Κυρίου ὅτος. Καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸς τὴν γυναῖχα αὐτᾶ, Θανάτῳ ἀποϑανό- . 
κ᾿ “, ) Μ᾽ ς ΄ “ ς- 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὖτϑ, Εἰ ἥσελεν ὁ Κύριος ϑαγατώῶσαι ἡμᾶς, μεϑα, ὅτι Θεὸν εἴδομεν. 

ΚΕΦ. ΧΗ, 
5 δ Σ χαὶ ἡ ψυνγὴ αὐτῷ βλέποντες. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνα- 20 δίῳ" χαὶ διεχώρισε ποιῆσαι, χα! Μαγωῶε καὶ ἡ γύνη ἄυτθ ΛΕΠΟΤΕς. ἌΝ ΘΕ με υθ χμ ᾿ 

4 φ ρβΦ 3 ρό Νς 3 : 

» Φ' ΐ ἄγ]ελος Κυριᾷ ἐν τὴ φλογὶ ξῆναι τὴν φλόγα ἐπάνω τὰ ϑυσιαςηρίου εὡς τὰ δρανδ, χαὶ ἀνέξη ὁ ἂγ δ΄ Κὺρ τῇ φλογ 
Ν 2 ϑ57΄Σ)»΄ΧΚἌα6ν» “ 9 ,Ὁ 9." 

χαὶ Μανωὲ χαὶ ἡ γυνὴ αὐτὰ βλέπον]ες, χαὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὑτῶν ἐπὶ τὴν γῊν. "ΕΙ ἃ προσ- 
΄ς Ἁ. ἈΝ ρο 9 τὸς ΄ , 

ἔϑηχεν ἔτι ὁ ἄγίελος Κυρίε ὀφθῆναι πρὸς Μανωὲ χαὶ πρὸς τὴν γυναιχα αὐτᾶ" τότε ἔγγω Μα- 

πὸ. 7 Ν 3 Ν »Ψ ξς » δὰ ΄ 

οὐχ ἂν ἔλαβεν ἐχ χειρὸς ἡμῶν ὁλοχαύτωμα χαὶ ϑυσίαν, χαὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα “πάντα, 
3 " 2 4 ς . ρ 

καὶ χαϑὼς χαιρὸς οὐχ ἂν ἠχότισεν ἡμὰς ταῦτα. 
ῬῸν» ε ἊΝ «ἈΝ 3 »“ »α»» 

Καὶ ετεέχεν ἢ γυνὴ υἱὸν, χαι ἐχᾶλεσε τὸ ὀνομὰ 
: 3 )5ΙΝ ΄ μἋν »φΦ 

αὐτῶ, Σαμψών" χαὶ ἡδούνϑη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ Κύριος. Καὶ ἤρξατο πνεῦμα 
» οὖ »“, ὋΝ 3 ΄ δ . Σ , 3 ΄ 

Κυρίε συνεχπορεύεσϑαι αὐτῷ ἐν “ζαρεμδολῇ Δαν, χαὶ ἀγαμέσον Σαραὰ χαὶ ἀναμέσον Ἔσφαδλ. 

σαι) τὰ ποιῆσαι Ογη!!. ΑἸεχ. Ἰος. εἶξ, βλέποντες} ἐϑεωρεν (ς 
ἰπίτα, ᾿ς) 18, 29, 44) κ 4» 64» 71, 76, 82, 8..). τού, 1τοϑ, 121. (ΠΊρΡΙΪ. 

ΑΙΔ. ΑἹεκ.) 44, ὃς. εϑέορεν )ς. ἐχρεδίαῤαπ! Αυρ. 
ΧΧ, ἐγένετο) α 44- ἐν τῷ ἀναξῆναι τὴν φλόγα] ἡνίκα ἡ φλὸξ 

ὠνέραινε 5δ᾽'αν. ναθηναι) αναδαινεῖιν ςό, 63.Ἡἁ. φλόγα] φλογαν 
75. ἐπάνῳ τῷ} ἐπανωϑὲν τὰ ΧΙ, τς» τό, 18, 29, 30, 44) 4. 55» 

τό, ς7,) 63, 64, 715) 75. 76) 779 82, ὃς, τού, τοϑ, 1215) 131) 134) 144) 
436. Οοπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. εκάνωθε τῇ 128. ἀἰίωρεν αἰίαγε Αὐρ. 
ἕως τῷ ἐρανξ] εἰς τὸν ερανον Χ, ΧΙ], 15) 18, 109, 49, 30, 64, 71, (πιᾶγρ. 
8ς.) τοβ, τῶι, 128. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἴεχ. δ[αν. ΟΥἶγορ. ἄδογαῖ, εως» 

δαἀάϊειπι ΤΌργὰ [Πγεᾶπι. τό, «ἡ κείν Αὐρ. εἰς τὰς ἐρανὰς Αττῃ. τ΄ 
Απῇ. Ἐὰ, καὶ ἀνέθη] α καὶ 44) ς8. Αττῃὰ. 1. Τι, Αση. Εά, 
χαὶ ἀνέξη---φλογί]) α 1τοϑ. Κυρί5] α τς. ϑίανυ. Μοίᾳ. ἐν τῇ 
φΦλογ!} - τα ϑυσιαφηριε 11, Χ, ΧΙ, τό, 30, ς2, ςό, 779) 144) 200, 
36,237. (ὈπΊΡΙ. (αῖ. Νὶς, 8ϊαν. Μοίᾳ. -Ἑ τὰ; ϑυσιαξηριου εἰς τὸν 
δρανον 10. δῖαν. Οἴγος. - εδάδιη, ουπὶ εἰς τὸν ἐρανόν Ἰπῖετ ᾿ΠςΟϑ8, 
ΑΙἸεχκ. -Ἐ εἰς τὸν δρᾶνον ς8. εν τὴ φλογή τὰ ϑυσιαςζηριξ 131. ἐν 
φλογὶ τῈ ϑυσιαρηρίς Αππ. 1. ΑπΏ, ά. . φλογί] φλογὶ κ τὸ ϑυ- 
σιαςήριον (ἢς) ὃς. καὶ Μανωὲ] Μανοὲ δὲ θῖν. καὶ ἡ γυνὴ αὐτῷ} 
αἤ Απῇ. ᾿. πῃ. Ἐά4, α αὐτῷ 581Ὧν, Οὐἶτορ. βλέπονἾες] εϑεωρεν 
Χ, ΧΙ, 19,30, ς8, 128, 134. Α΄. 1. Αγηϊ. Εά. Οεογρ. διᾶν. 6κ- 
“εἄσόαμε Αὰρ. βλέπονϊες, καὶ} αὶ 44, γι, 7 ζ) 22). ἔπεσον] 
ἐπισαν 11, ς8, 237. ἐπὶ τρόσωπον αὐτῶν] κάτω ὅν. Οἴτορ. τῷ 
τροσώπῳ αὐτῶν ϑ8ῖωαν. Μοίᾳᾳἁ αὐτῶν] αὐτὰ Χ. κα 44, τοϑ. Οοπρρὶ. 
αὐτῶν Απῃ. 1. Αγην. Εά. Οδοῦρ ἐπὶ τὴν Ὑ»] εἰς τὴν Ὑὴν 4.4, 76, 
84. τού, 134. πη. 1. Απῃ. Εά, 
"ΧΧῚ. Καὶ καὶ προσέϑηκεν ἔτι] καὶ ἐκέτι προσίϑηκεν ΑΤΏ. 1. Απῃ. 
“4. τροσέϑηκεν] τροσεϑέτο 18, ςο, 7.) 82, 436. ἔτι] α 7ξ- 
ἔτι ὁ ἅγίελος ΚυριΕ] ο αγίελος Κυρις ετι ς8. ὁ ἄγίελος Κυρίον] ὃ 
ἄγίελος τῇ Κυρίς Θεοσ. ὁ ἄγ[μλος Κυρίε ὀφθῆναι) ὀφϑῆναι ὃ 
ἄγίελος Κυρίς Απ. τ. Ασ. Εά. πρὸς Μανωὶ---κγυναῖκα αὐτῷ] 
τῷ Μανωε καὶ τῇ γυναικὶ αὐ͵α 44, ς4, το, 76, 82, 84) τοῦ, 1 34. ἔς, 
«δῇ Μανεὶ Ἄπη. τ. Αγ. Ἐά, ἧς, πη! Μανωυὲλ, Θεογρ. ρος ανυ- 
τοὺς γι, τῷ Μανωὲ καὶ τῇ γυναικὴ (ἢς) αὐτῷ γς. 
Κυρίου ὅτος] φμοπίαπι αηρείμς Τονιπὶ οἱ Αὐρ. ἄγίελος Κυρίομ] 
αγίελος Θεὲξ 237. ὅτος] ἐρὶν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 54, ςς, ς8, 
ὅ4. 717) 7835) 76, 82, 84, τού, 1τοϑ, 128,1 24. ΟὐΟμΡΪ. Α]ά4. ΑἸεχ. 
Απή. 1. Απη; Εά, ΟΘθοτρ. 8ϊῖδν.. ᾿ 

ΧΧΙ]. Καὶ εἶπε--- γυναῖκα] καὶ εἶπε τῇ γυνῇ (ἢς) 44. καὶ εἰπεν 
τὴν γυγαιχῶ ς8. Καὶ λέγει Μανεε τῇ γυναῖκι Αγ. 1. Αγ. Εα. 
Καὶ εἶπε Μανωνὲ τῇ γυναῖκι Θεοῖς. αὐτῷ] αὐτῷ Απῃ. «. Αγ. 
Βά. Οεδογς. δ[δν. Θανάτῳ---εἴδομεν] ἀπολώλαμεν, ὦ γῦναι, Θεὸν 
ἑωράκαμεν Οτερογ. Να 2. Οταῖ. 7. εἴ 29. Θανάτῳ ἀποθϑανέμεϑα] 
ὠποϑανόντες ἀποϑανώμεϑδα Θεοῖς. ἀποθϑανέμεϑα] ϑανατεμιϑα 
4471. εἴδομεν} ωρακαμεν Χ, ΧΙῪῚ τς, 18, 10, 29) 30, 44. 54,) ὃς, 
(58, ἴῃ τηᾶγρ. ὧς Ἐά.) 64, 71) γό, 82, 84, τού, τοϑ, 12:1) 148, ΟοΠΡΡΙ. 
ΑἸΔ4. ΑἸεχ. Ατθδῃ. 1. 474. οἰδαμεν 16. εἰδαμεν ς7, 8ς, 131. ,δα- 
μὲν 63. τορακαμεν 75 (13:1) τι πιδήρ, τηλη τες.} 1 34. 

ΧΧΙΠ. Καὶ εἶπεν) εἰπε δὲ ξο, 82. ᾿ Καὶ εἶπεν-- Κύριος] εἰπε 
δὲ ἡ γυνὴ αὐκε τερος ἀντον" εἰ εἐξβλετο Κυριος 4, αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτῇ] α ἡ Απῃ. τ. Απῃ, Ἐὰ. ἡ αὐτῷ Οφοῖς. ᾿ Εἰ ἤϑελεν] εἰ τὸν. 
λεένετο Χ, εἰ ὧν βέλεται ΑΙεκ. ἤϑελεν) ἐδελετο ΧΙ, 18, 10, 29, 
30, 445 55) (58, ἴῃ πιᾶτρ. αὐ Ἐα.) ςο, 64, 7ι, 73» 76, 82, 84, τού, 
108, 121) 128, 134. (πρὶ. ΑἸά. ἠξέλετο τς; 
Σ4» 16, 18, 49, 44) ς7, 63, 645. )ς, 77, 85, τού, 158, 13,4, 236. Αἴεχ, λι. Νίο. οθΘεος ςΞς. ἐκ ἂν ἔλαξεν] » ἂν ἐδέξατο (1π ππδτρ, ελα- 
δεν) ς8. ποη ἀεοορίει Αὰρ. ἵλαδεν ἐδέξατο ΧΙ, τς, 18, το, 29, 
30, 445) 54» 54) 64) 71, 7, 76, 82, 84, τού, τοβ, τῶῖ. 1281 

. ζ(οπιρὶ. Αἰ, Αἴεχ. ἐκ χειρὸς] εκ τὴς ἽΝ ἀν ἜΣ Τῆς χερο; Χ, ΧΙ, τΒ, 20, 30, 

ὅτι ἄγγελος 

ὁ Κύριος] ,.0 

(ριοςγ) καὶ ηυξηϑὴ τὸ παιδαριον ΧῚ. κα )ξγ 121. 

.18. Ἐσϑαξλ τό. Οεογρ. 
Μοίᾳ. Ἐσϑαυέλ Αχπι. 1. Απῃ. Εά, 

55) 495) 63, 1οϑ, 121) 128. (οῃηρί. Αἰά. εκ τῶν χείρων 442 γό, 84, 
τού, 134. ΑἸεκ. ἐκ χειρῶν ἡμῶν Ατηῃ. τ. πῃ. Ἑά. ὁλοκαύτω-. 
μα] ολοκαυτωμαῖα 44, ς:, 75. “Ἑ τῶᾶτο Οεοῦρ. καὶ ϑυσίαν] και. 
ϑυσιας )ς. ἢ ϑυσίαν τ2ι. ΑΙά. καὶ οὐκ ἄν] καὶ οὐκ Αξηι. ᾿; 

Αττῃ. Εά. ἔδειξεν ἡμῖν] ἐφωτισεν ἡμᾶς ς4, 71) 85ς. ἴδειξεν ἡμῖν 
- ταῦτα ἱπ ἔπε οοπ).} ἐφωτισεν ἡμᾶς ταΐα ταυτα, καὶ εκ ἀνάκεγα 
ἐποιῆσεν Ἡμῖν ταυτὰ ΧῚ. ὥς, πἰἢ ἀνηκόςα, ςς. εφωτισὲν ἡμᾶς παντὰ 

ταύτας καὶ οὐκ ἂν ἀχδςα ἐποιῆσεν ἡμῖν ταντὰ 1ς5) 18, 209 ὅ4, 82, 121. 

ἧς, οὐπν πανΐα ταὐτὰ ῥγὸ ταυτὰ υἱξ. ς8. ἔς, οιϊπὶ ταυταὰ παήϊα ῥτο 
ταντα υἱϊ. 84. 134. εδέειζεν ἡμῖν τεανα ταὐτὰ καὶ οὐχ ἂν ἠκουτισεὲν 
ἡμας ταυτὰ 63. εφωτισεν ἡμᾶς ταυτα ταὐΐα καὶ οὐκ ἂν ακεςᾶὰ εποι- 
ἢσὲν ἡμῖν ταυτὰ γξ, γύ, τού, 128. Αἰά. ἐφώτισεν ἡμᾶς ταῦτα, 

πάντα καὶ οὐκ ἀκεςὼ ἐποίησεν ἡμῖν ταῦτα ἐν τῷ καιρῷ ἡμῶν Ατγπι. 1. 
ἢς, οὐπὶ ἐν καιροῖς ἐν καιροῖς ῥγο ἐν καιρῶ ἡμῶν, Αγηχ. Ἐά, ἔδειξεν 
ἡμῖν τᾶν τῶᾶτο καὶ οὐκ ἠκάτισε ταῦτα ὁ Θεὺὶς κατὰ καιρόν ΟεοΓρ. 
ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα παν} ἐφωτισεν ἡμᾶς τταΐα ταυταὰ το, 30, τοϑ. 
(οπιρί. Αἰεχ. ἐδιενιίμαρξι πος οππίᾳ ας Αὰρ. ταῦτα τπαντα] Τι. 
γ1) 144. καὶ καϑὼς καιρὸς} α Χ. χαὶ καϑὼς καιρὸς---ταῦτα 
αἰ 1.1 αὶ ουπλ ἱπιεττηθά, γ1. μώ πες αυάῖδία γεεϊψεε ποδὶς ἀπε. Αυρ, 
καϑὼς καιρὸς} α τό, 30, ς2, ς4, ξό, ς7, 59.) 77γ) 131) 144) 200, 236. 
(καῖ, Νῖς. ἱερῖπιγ ἴῃ πιᾶγν, Ἰδμαυάπι νατῖα ἰεξιῖο. ἃς. καϑῶὼς ο καιρὸς 
108, 237. Οοπιρὶ. Αἰεχ. οὐχ ἄν υἱκ.} καὶ οὐκ ὧν Οοπιρὶ. ϑ8ίαν. 
ἠχότισεν}] ἠκξτησεν 111. ἤκέτισιν ἡμᾶς] ἀκεςαὰ εἐκποιήσεν ἡμὶν Χ. 
ἠκότισεν ἡμᾶς ταῦτα] ακεραὰ εποιήσεν ἡμῖν πανῖα ταυταὰ το, τιοΒ. ἢς, 
ἤπε ταντα, 4. ὥς, ἤῃε παΙΐχ, (πρὶ. ΑΙεχ. αχκεγα ἐποιῆσεν ἡμῖν 
ταυταὰ παύΐα 44. ἀκερὸν τῶτο ἐποίησεν ἡμῖν ϑῖαν. Οἶτορς. ὀκεγὰ 
ταῦτα ἐποίησεν ἡμῖν ὡς νυνί δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΨ. ἡ γυνὴ νἱὸν} νιον ἡ γυνὴ Χ, ΧῚ, 4, 9, )ς, 82. Βιαθεῖ 
υἱὸν ἴῃ σματγαέϊ, ταΐμοσγο ΑΪοχ. αὐτξ] αὐτῷ ὅ8ϊαν. Μοίᾳ. Σαμ- 
ψων} Σαμπσὸν Ατην. τ. Ατπι. Ἐὰ. Σαμσὼν Οεοῖσ. καὶ ἡδρύνϑη--- 
Κύριος} καὶ ηυχογῆσεν αὖον Κυριος καὶ ηυξηθη τὸ παιδάριον Χ, ΑΙεχ. 
καὶ εὐλογῆσε Κυριος τὸ τλιδιον καὶ ηυξηϑὴ ς4. ἢς, οὐΠ} παιδάριον 
ΡΙῸ παιδιον, 82. καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ὁ Κύριος, καὶ ηὐξήϑη τὸ τσαι- 
δάριον Οεοτς. καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον] και ηυλογησεν αὐτὸν Κυ- 

ἡδρυνϑθὴ] ηνδρυνϑὴ 
1ς, τό, 57. δῖαν. Μοίᾳ. πυξηϑὴ 18, 29, ςς, 64, 71, γό, 84, 128, 
134. ΑἸά. Αττα. αν Απῃ, Ἑά. δῖαν. Οἰἶτος. ηυξηνϑὴ 19, 44, ς8, τοβ. 
(οπιρί. ηυξυνϑὴ τού. ινδρυνϑὴ 131. εὐλόγησω] ηυλογῆσεν 10, 
58) 57ν 35,77» 121, 236, 237. Αἴδπδη. ἷ, 21, αὐτὸ] αυΐον 1ς, 29, 
63, 64, 717) 151) 128,237. (οἴηρὶ. ΑΙ4ά. αὐτω ᾿ιοό. αὐτὸ Κύριος] 
Κύριος τὸ ταιδάριον ςς. Κύριος τῶ παιδὶ (ἔς, οἰ! ὁ ἔργα 115.) καὶ 
ἡἠυξήνϑη 7ς. Κύριος] ο Κυριος 77. 

ΧΧΝΨΝ, ἤρξατο) ἀρξατο 77. πνεῦμα} το τνευμὰ 18, 77. 
Θεοῖς. Κυριου] τῷ Κυρίᾳ Οφογρ. συνεκπορεύεσϑα!] συμπορευ- 
ἐσϑαι τς» τό, 18, 29, ς4,) ζ6, 57.» 58, 64, γ1, γό, γγ7, 84, 8:, τοῦ, 
1οϑ, 121, 131) 134) 144. 200, 5316. (Γοπ)ρί. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδι. Νὶς. 
Βιάνι. ἀε Ἴ πη. Ι, 1, ς. τα. ᾿Αϑήλα ἴῃ (αι. Νῆς. συνπορευεῦϑαι 63, 
175: συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ] τοορεύεσϑαι σὺν αὐτῷ ϑῖλν. συνεκ- 
“πορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ] φοΡΗαΥἱ ἐμπρ ἐο ἐπ σαβγα Αταῦτοῖ, 
αὐτῷ] μετὰ Σαμψών. Ἡϊάνπι. ἀς Ὑτίη. Ἰος. εἰζ. 
(τὴ παρεμξολη Χ, 30. ἐν παραδολῃ τς, 18, 44, 645 82, τού. 

ἐν τυαρεμδολῃ] εν 

Δὸν] 
Δαμ 75. καὶ ἀναμέσον Σαραὰ] α ἴαι ΧΙ, τς, 18, 29, ς4) 58, 64, 
71, 759 70, 82, 84) (8 ς, ἴπ πιᾶγρ. υἱ Εὰ.) τοϑ, 121, ταβ, 134. Οομρί. 
Ἄγιῃ. τ. Ἄτην, Ἐά, Οθοσρ. δῖαν. ἀναμέσον Σαραακ 445 τού. ϑίαν. 
Οἶἶτορ. ἀνᾶμεσον Θαραα τό, 63. ἀναμέσον Σαρὰ ΑΙά. ΑἴἸεχ. 
Οεοῦρ. ἀναμέσον Σαραὰ χαὶ] α ξξς. Σαραὰ] Σαρα τό. Σα- 
αρα 82. ἀναμέσον 25], 44. Ἐσϑαόλ] Εϑαελ ΠΙ. Ἐσϑααλ 

ἔσϑαϑα ζ9, 82. Εσϑαωλ 64. ϑίαν. 
᾿Εσϑεόλ δ8ίαν. Οἰἶτορ. 

21. 



ΓῚ σν 

ΚΡΙΤ ἃ ἴ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. ' ΠΝ ν . 

1. ΚΑῚ χατέδη Σαμψῶν εἰς Θαμναϑὰ, χαὶ εἶδε γυναῖκα ἐν Θαμναϑὰ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων. τῶν 
2. 

3. 

ἀλλοφύλων. 
ἙΝ 3 Ζ΄ ΦῸ οῷ ρὸ ν᾿ ᾿ς ρὸ γ Ὁ 

Καὶ ἀνέδθη χαὶ ἀπήγ[ειλε τῷ «πατρὶ αὐτὰ χαὶ τῇ μὴτρὶ αὖτϑ, χαὶ εἶπε, Γυναΐχα 
» . » φῷ ρῷ 2 : 3 ρ 

ἑώραχα ἐν Θαμναϑαὰ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Φυλις ἶμ, χαὶ νῦν λάξετε αὐτήν μοι εἰς γυναῖχα. Καὶ 
)» “οςε Ν 3 " ΄ 25 ,»Ὁ , ᾿».- Σ “" Νν., 2 

εἶπεν αὐτῷ ὁ “πατὴρ αὐτὰ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτϑ, Μὴ οὐχ εἰσὶ ϑυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου, χαὶ ἐκ 
“Παντὸς τ λαδ μου γυνὴ, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων ; 

μνφ Νν ςς Ν Ζ 3 “᾿Ὁ ’ ’ ω χά ΕῚ ρ ᾽ 3 ρο 

χαὶ εἶπε Σαμψων τρρὸς τὸν “Πατέρα αὐτϑ, Ταύτην λάξε μοι, ὅτι αὕτη εὐϑεῖα ἐν ὀφθαλμοῖς μϑ. 
35 κν0 ΄ς “ [«] [γ ΄ ὃ" φ, 39 ΄ 3 

Καὶ ὁ πατὴρ αὐτῷ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτὲ οὐχ ἔγνωσαν ὅτι ποαρὰ Κυρίου ἐςὶν, ὅτι ἐχδίκησιν αὐτὸς 

ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων" χαὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι χυριεύον]ες ἐν ᾿Ισραήῆλ. Καὶ χα]έξδη 
ν Ν ε . 5. ᾿ ν ςε 7 » Ὁ} 7 ἢ . “2 μ“ 

Σαμψὼν χαὶ ὁ πατὴρ αὐτὰ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτᾶ εἰς Θαμναϑά" χαὶ ἦλθεν ἕως τᾷ ἀμπελῶνος Θαμ- 

1. Καὶ κατέξη] Μετὼ τῶτο κατίξη δῖαν. Οἶτορ. Καὶ κατέβη 
Σαμψὼν] Καὶ κατέδη Σαπσὼν ἐκεῖθεν Θεοῦ. Σαμψων] Σαμπσὸν 
(ἤς τῶ) ἄγη. 1. Απη. ΕἘά. Σαμψὸν ϑίαν. Οὗτος. Θαμναϑὰ 1] 
Θαναϑα (445 [εἀ ἰηξειῖι5 νυ]ραῖυπι. )1τοό. Θαμνὰ ΟΘεοῦρ. εἰἶδὲ] ιδὲ 
᾽ς. γυναῖκα) γυναῖκα μίαν (ῆς ἴῃ σοπ,. {ε4.} Ατπι. 1. Ατην. Εά. 

ἐκεῖ γυναῖκα Οεορ. ἐν Θαμναϑὰ] εἰς Θαμναϑα 11, Χ, τό, ς7.. 
γς) 77. 84) τού, 131) 134) 236, 237. (αἴ. Νῖς. Αγπλ. 1. Απῃ. Ἑα. 

εἰς Θαμνὰ 44-.- ἐπ Ταιυνιαίήα Αὐξι. 110. ἀς Ῥτογη, ἐν Θαμνὼμ 

Οεος. θΘαμναϑὼὰ 2]. 58. ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων] ἐκ τῶν ϑυγα- 
τέρων 135 18, 19), 54) 64) 73» 82) τοῦ, 128. (οπῃ"ρΐ. ΑΙοχ. Δγηι. τ. 

Ἀπη. ἘΔ. εκ ϑυγατερων ιο8. τῶν ϑυγατέρων] κα 44: τού. «τῶν 
ἀλλοφύλων] τ καὶ πρέσεν ἐνωπίον αυτε Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 30, 

44. 52) 547) 3. 579 585) 63, 64, 71) 75) 76) 77. 82, 84, ὃς» τοῦ, 121» 
148,1 31) 1345) 144) 300, “36, 237. ΑΙά. ΑἸεχ. Οδ. Νὶο. ὠλλοφύ- 
λων καὶ ἀρεςὴ ὶ ἐδόκει ἐνώπιον αὐτῷ. Ατη. τ. Ατη. Εά, τῶν Πιλιςίμ. 

χαὶ ὠρερὴ ὴὺ ἐδόκει ἐ ἐνώπιον αὐτῇ. Θεοῖς. τῶν Φιλιςίμ. καὶ ἀρεςὴ ἐγένετο 
ἐνώπιον αὐτῇ. δἷαν. 

11. καὶ ἀπήγίειλε) α καὶ Ατη). 1. Απῇ. Ἑ4ά. ἀνήγίειλε ϑίαν. 
Οἴτος. τῷ πατρὶ αὐτα} λα ἄυτα 44) 58. ΟΘεογρ. μιαδεῖ αὖ- 
τῷ ἴῃ ομαγαξῖ. ἸΏΪΠογς Αἰεχ. τῷ πατρὶ αὐτῷ Αται. τ. Ατγπι. Εά. 
ϑίαν. καὶ τῇ μητρὶ αὐτὰ} κα 31, 144. τῇ μητρὶ αὐτῷ] τῇ 
μητρὶ αὐτῷ Αττῖ. τ. Οεογρ. δ[αν. τῇ μητρὶ Ασα. Εα. καὶ εἶπε] 

κῶϊ εἶπεν αὐϊοις 44.) ζ4γ 59.) 71) 76» 82, 84. τού, 134. καὶ λέγει αὖ- 

τοῖς Οεοζρ. ἑώρακα} εορακα 134. Θαμναϑὰ] Θαμαϑα 44. 

ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων] ἐκ τῶν ϑυγατερῶν τς, 18, 64, 128. Φυλιςἶμ] 
τῶν αλλοφυλων Χι, ΧΙ, τς, τό, 18, 195) 295) 30) 44.) ζ4,. 7» 58, 64,71, 

ἢ ς, 77. 825) 845) τοῦ, τοϑ,) 121) 128, 131, 134) 144) 200, 236. 

Οὐοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αῖ. Νίο. αλλοφυλὼν ςς. (ὃς. ἴῃ πιᾶτρ. υἱ ἘΔ.) 
λάβετε] λαέε τ6. λαξέϊαι γς. αὐτήν μοι] αὐΐην ἐμοι 11. Ττ. 30, 

44. ζ4γ) ς) 8) 75) 825) 84, τού, 1345) 237. Αἴεχ. εἰς γυναῖκα!) 

λα εἰς Οομρὶ. 
111. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπον 44) κ4γ ζ9, 7.» 1οῦ, 134. 

58, τοῦ. Οοπιρὶ. λέγουσιν Αττη. 1. ἈΠΗ͂Ι: Εα. 

τσατὴρ αὐτὸ} Λλ αὐῖς 58,7 η1. 

καὶ εἰπὰν 
ε 

εἶπον Οεογσ. Ο 
8. “9 . «ε ΄ 2. “ 

ὁ πατὴρ αὐτῇ καὶ ἡ μήτηρ αὐτξ} 
44. ὁ πατὴρ καὶ μήτηρ αὐτὰ Ατηι. τ. ἢς, ἔπε ὁ, Απηῃ. Εά, ὁ 

᾿ «πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ αὐτὰ Οὐογξ. καὶ ἡ μήτηρ αὐτῷ] αὶ 18. κα αὖ- 

τοῦ ξ4γ 59,971. Μὴ οὐκ εἰσὶ] μὴ οὐκ ἦ Ατηι. τ. Αγηγ. Εὰ, εἰσὶ] 
ἔγι τς», 18, 30, 44) ς8, 6.4. γ)6, 82, 84) τού, τοῦ, 128, 134. ΟΟμρΙ. 

ΑΙά. Αἰεχ. εἰσὶ ϑυγατέρες τῶν] ἐςὶν απὸ τῶν τ4, 75. ϑϑυγατές- 
ρες5] απὸ τῶν ϑυγατερων ΧΙ, τς, 18, 19, 20, 30, 44, 5» 58, 64, 71» 
η6, 82, 84, τού, τοϑ, 1215) 128, 134. Οοηνρ!. Διά. Αἰεχ, ϑυγατε- 
ραις 131. ἐν ϑυγατράσιν Ατπι. 1. Απτι. Ἑά. τῶν ἀδελφῶν}, τῶν 
Ατῶ). 1. Αγπι. Εἀά. απὸ τῶν ἀδελφῶν Οεοτρ. δΙ(αν. ἀδελφῶν σα] 
αδελφων μου τό. ς7, 87ν 131») 144) 300, 236. (ϊ. Νῖς. καὶ ἐκ 
«παντὸς] α καὶ ρπηο: μαδεῖ πη. τες. 6. ἐκ παντὸς τῷ λαξ] εν παι 

τὼ λαω Χ, ΧΙ, τς»), 18, 19») 29, 30, 44) 54. ξς», 58, 64) 1) 75) 76) 
82, 84, (πιᾶγγ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἼΣ λαὰ μ8] τω λάω σου ζ0. κα τῷὸ τ. 1. Αἴπὶ. Ἑά. με 15] 

λα 18, 216, 237). σξιρ, 44) ξ4) 755 76) 82, 84) τού, 124. σὺ πο- 

ρεύῃ) ασυ 82, τοό. ΤΥ. Ατηι. 1. Ατπ). ΕἘά. σὺ νῦν πορεύῃ στο. 

σὺ βέλη δίαν. Οἴἶτορ. πορεύῃ] πορευσὴ 195) 108. (ὐοπηρί. πορένες 

᾿ς. πορνεύη ΑἸά, ἀπὸ τῶν] ἀπο τῶν ϑυγατερων τῶν ςς, ς8, 121. 
."ΑΙά. ἐκ τῶν Οσπηρὶ. ὐπὸ Οεογρ. δ᾽.αν. απὸ τῶν ἀλλοφύλων] 
ἐκ τῶν αλλοφυλων τς» 18, 545) 64, 75) 82, το8, 128. ΑἸεχ. ἀλλοφύ- 
λων Αγαι. 1. ὥπὸ ἀλλοφύλων Ατπι. Εὰ, τῶν ἀλλοφύλων] αὶ 44. 
τῶν ϑυγατερων τρό. τῶν ἀπεριτμήτων) α τῶν Αἴπι. τ. Ατη;. Εα. 
καὶ ἀπεριτμήτων Οεοτρ. Σαμψὼν} Σαπσὼν (ἢς ἰηΐτα) Θεοῖς. 
τρὸς τὸν πατέρα] πρὸς τὴν μητερᾶ 545 75. τῷ πατρὶ Απῃ. 1. Ατγῃι. 
Ἑὰά. Οεογρ. αὐτοῦ 49] αὐτοῦ Ατπ,. 1. Ατσαι. Ἑά. Οεοῦρ. ϑίαν. 
“ταύτην λάθε μοι} ταύτην μοι λάφε διαν. Οἶτορ. λαῦε] λαῦετε 

νον. 1, ᾿ 

.2ς) 76, 82, 84 τού, 134. Θαμνὰ Οερτς. 

δου τό. 

ε 

αὕτη] 
αὕτη εἰ- 

ἤρεσεν αὑτὴ 

44, γη6, 84.) τοῦ, 1349 236, 237. ἄγε Ατπι. τ. Αγ. Ἑά. 

ταυτη τό, 1321. κα 9. Παῦεῖ π᾿ οδαγαέξ. πιπογε ΑἸεχ. 
ϑεῖα]) ἤρεσεν τς, 18, 10) 44) 54, ς8, ός, 75» 8., 128. 
ιοό. αὐτὴ ἤρεσεν 108. (ομρί. αὕτη οἰρεςή ἐςιν Ασπι. τ. Ασηι. Εἀ. 

ϑίαν. Μοΐίᾳ. αὕτη μοι ἀρερή ἐξιν δίαν. Οἰἶτος. εὐθεῖα] ηρεσεν Χ, 
ΧΙ], 29, 30, ξς) 71, 76, 845) 121) 134. ΑἸά, ΑἸεχ. Οεοτγρ. ἐν 

ὀφϑαλμοῖς μου] κα ἐν Ατηι. τ. Απῃ, Ἑά. ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν μου 
δῖαν. 

ΙΝ. Καὶ ὁ πατὴρ---αὐτὰ 29] Τῷ δὲ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ Οεοτρ. 
Ὁ δὲ πατὴρ αὐτῷ καὶ ἡ μήτηρ αὐτῷ ϑ8ῖαν. ὁ πατὴρ] κα ὁ Ασπὶ. 1. 

Αταν. Ἑά. ἡ μήτηρ αὖτα] α αὐ 44. πιαίεγ Ατγηθτγοῖ, α ἡ Αἴτη. 1. 
Αὐιη. Εὐ. ἐκ ἔγνωσαν] αὶ γνωςὺν ἥν Οεογρ. - ἔγνωσαν) ἐνοησαν 56. 
ὅτι παρὰ Κυρίου ἐςὶν] φιοπίαπε α Τοπιῖπο οὐ Απιθγοῖ, ὅτι τοῦτο παρὰ 
Κυρία ἐ ἐςὶν 5ἷαν. ἐκδίκησιν) ανταποδομια 18, ς4) 128, 124. Τπεο- 

ἀοτεῖ. ἴπ (αἵ. Νίς. οανταποδωμα 19, ς8, 7) 82. ἐξ τοϑ ςό. 

ἐκδίκησιν αὐτὸς δητεῖ ) ἀνταποδομα αὐτὸς ἐχζητει Χ, ΧΙ, τς, 29, 44» 
ςς, 715) 76, 84, τού, τοϑ, 121, 209. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. αὐΖαποδομα αυ- 
τὸς ἐκζητήσει 30. ἐκξζητησιν. αὐες ἐκζητεῖ 63. αἀνταποδομα αυτοις 
ἐκζητει 64. ΑἸά. ΒΑΘ ΤΗΝ αὐτῷ ζητεῖ ὙΒεοάοτγεῖ. Ο.. 21. ἴῃ 7υἀ. 
ἐκδίκησιν ζητήσει αὐτὸς Αττη. 1. Αττὰ. Ἐά. α αὐτὸς ϑῖαν. Οἴτορ. 

ζητεῖ } ἐκζητεῖ τό, το, ζ5, 57), 58, 779 131) 134) 144) 236. (αἴ. Νῖς, 
ἐκ τῶν] παρὰ τῶν 44, 76, 84.) τού. ἀπὸ τῶν ζ29 7ξς, 114. Δττη. 1. 
Ατηι. Εά.. κα ἐκ ρηπιο: δάά. π|. τέο. 131. ἐκ τῶν ἀλλοφύλων] 
ὠπὸ τῶν ἀλλοφύλων ὙΜεοαοτεῖ. (21. ἴα. Τυ4. εἴ ἴῃ (αι. Νῖίς. ἐκ 
τῶν Φιλιρὶμ δ]αν. καὶ ἐν τῷ καίρῳ ἐχείνῳ] ἕν ἐκείνῳ γὰρ καίρῳ 

ϑίαν. οἱ ἀλλόφυλοι] κα οι 30, 7557 108, 237. ΟὐπΡρΡΙ. ΑἸεχ. οἱ 
ἀλλόφυλοι--" ἰσραήλ] εἐχυριευον Οἱ αλλοῷνυλοι τῶν υἱῶν Ισραηλ 82. 

ἐκυρίευον Ἰσραήλ Αἰτη. 1. 4] Π᾿Ζυ6. στη. Ἑὰ. 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ (οὐά. πη. ἐτο. ἐκυρίευον οἱ Πιλιςὶμ ἐπὶ τὲς υἱὰς 

Ἰσραήλ Οεοτρ. οἱ Θιλιείν τὰς υἱὸς Ἰσραήλ, ϑ5ἷαν, Οἰἶτορ. 
σῶν οἱ Φιλιςὶμ τὰς υἱὲς Ἰσραήλ ϑίαν. Μοίᾳ. κυριεύοντες εχυρίενον 

εό, 63. κυριεύονϊες ἐν Ἰσραήλ] ἐκυρίευον τῶν υἱῶν Ισραηλ Χ, ΧΙ, 
1ς) 18, 290, 30, 44. 54. 5. Ὁ» 58, 64, 71) 76, (πιᾶτρ. 8ς.)} τού, τοϑ, 121, 

128, 134. Οομρί. ΑἸ]ά. Αἰεχ. κυριευοῦζες σὰν τὸν Ισραηλ τό, 13:1. 
εχυριευον υἱῶν ἐν Ἰσραὴλ 19. γαῖ, ἡσὰν ς2. εκυριενὼν τὸν Ισραηλ 

75- εκχυριευσᾶν τῶν υἱῶν Ισραηλ 84. κυριευοῦῖες ησαν ἐν τω Ισραηλ 
4237. ἐν Ἰσραήλ] ἐν τῷ Ισραηλ ὃς» 144. 

Ν. καὶ ὃ ὁ πατὴρ] α καὶ Οδι. Νίς. καὶ ὁ δ πατὴρ--- Θχμναϑὰ 49] 

καὶ ἡ μητὴρ αὐτου και ο πάτηρ αὐτῇ εἰς Θαμναϑα και ἐξέκλινεν εἰς 
ἀμπελωνα Θαμναϑα τθ. ὃ πατὴρ αὐτῷ καὶ ἡ μήτηρ αὐτα] οι γο- 
νεις αὐὖΐε )ς. ἡ μητηρ αὐτῇ καὶ α πατὴρ αὐξ τού. καὶ ἡ μήτηρ 

αὐτῷ] αὶ τό, 20, ς2, ς79 77» 131.) 236. α ἡ Αἴπι. Ἐὰ. εἰς Θαμ- 

ναϑα} ἐν Θαμναϑα 237). εἰς Θαμνά Οεογξ. καὶ ἤἦλϑεν] καὶ εξο 
ἐκλινᾶν Χ. αχάὶ:θ8. ἠἧἔἧἧ3βξ'ϑεν ἕως] ηλϑὲν εἐξω ὼς τό, 4, ς7) 77), 
8ς, 1319) 144.) 200, 236. (δι. Νὶς. ἦλϑεν ἕω; τῷ ὠμπελῶνος εξ- 

ἐχλινᾶν εἰς ἀμπελωνα ΧΙ], 1») 18) ςς, 6.4, 71) 121) 128. ΑἸά. εἐξεκλι- 
γᾶν εἰς αμπελωνας 29, 39. εξεχλιγεν εἰς ἀμπελωνα 44, ς8, γ6, 84, 

τού, 134. Αἰεχ. ἈΙάγπι. ἀς Τηη. 1. ἢ. ο. 11. ἐξέκλινεν εἰς αμπελω- 
γᾶς 4) ς9, 755) 82, 108. Οοπρρὶ. ἐξεκλινον εἰς ἀμπελωνα πλᾶΓρ. ὃς. 

ἐξέκλιναν Σαμπσὸν εἰς τὸν ἀμπελῶνα Ατπι. 1. Αγ. Ε. θΘαμνα- 
ϑὰ 2] ἐν Θαμναϑα ΧΙ. -Ἐ καὶ ο Σαμψων 4. -Ἐ ο Σαμψων ςο, 

καὶ )δ5] καὶ ηλϑὲν και 

σχύμνος] σκύμνος εἷς Αττῃ. τ. ΑΠπῃ. 

οἱ ἀλλοφύλοι κυριεύασι 

ἐκυρίευ- 

καὶ ἰδὲ ὧδε Οδογρ. 

Ἑα. λέονἶος} λεοντων Χ, ΧΙ, 29, 30, 44. ςς, γ6, 84. τού, 121, 
134. Αἰεχ. ὠρυόμενος] α ς2. Ὀάγηι. ἀς Ττΐη. ἸΙος. οἶς. ὠρυομένων 
121. ορυομένος 144. Οοπιρὶ. ὠρύετο Ατηι. 1. Αγ. Ἐὰ. ΟΘεοτς. 
εἰς συνάντησιν») ἐναντίον Ατπι. 1. Αττι. Ἐά. συνάντησιν) απανϑίησιν 

ΣΧ, τς» 18, 19) 29) 30) 44.) 54ν 64) 71», 75. 76, 829 84, 1οῦ, τοϑ, 121, 

128, 134) 2ο9. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ἡιάγαι. ἀς Τ τίη, ἰος. οἷ. φυνᾶν- 
τῆσιν αὐτῷ αἀπαντῆσιν ἀντῳ ΧΙ. απαντησιν 8. 
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ΚΡ,ΙΤΑΑΊ. 

““- ΚΕΦ, χῃν ΣΕ Ἰρυόμενος εἰς συγάντησιν αὐτθι αὶ ἡλατὸ ἐπ᾽ αὐτὸν. ανέῦμα 6. 
γαϑα, χἀὶ ἰδὲ σκύμνος λέοντὸς ὠρυόμενος εἰς : πων ΤΠ μεμα τι 
Κυρίε, χαὶ συνέτριψεν αὐτὸν ὡσεὶ συντρίψει ΞρΙΦον᾽ αἰ γώ)» τα ΕΘΕΥ ἐπε ἐν “ Χέρσιν ΠΌΤ χαὶ 
οὐχ ἀπήγίειλε τῷ ππατρὶ αὐτῇ χαὶ τῇ μητρὶ ἀυτθ, ὃ ἐποίησε. Καὶ “ σαν τ ἐλάλησαν, γι 
τῇ γυναικὶ, χαὶ ηὐϑύνϑη ἐν ὀφϑαλμοῖς Σαμψών. Καὶ πρδως νὰ ἡμέρας λα εἰν αὐτὴν, 
χαὶ ἐξέχλινεν ἰδεῖν τὸ πττῶμα τῷ λέοντος, καὶ ἰδὲ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν Τῷ εύματι τϑ λέοντος: 
χαὶ μέλι. Καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεϊραςιαὐτξρ χαὶ ἐσύβενετο ἀσοῤευόμενθξ χαὶ ἐσϑίων' χαὶ ἐπο- 9, 
ρεύϑη πρὸς τὸν πατέρα αὐτῇ χαὶ πρὸς τὴν μητέρα αὐτῷ, χαὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χαὶ ἐφαγον, καὶ ἐκ Ἴ 
ἀγήγ[ειλεν αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ ςόματος τῇ λέοὐτος ἐξεῖλε τὸ μέλι. Καὶ χατέξη ὁ ΡΤ αὐτῇ πρὸς, τα, 
τὴν γυναῖχα, χαὶ ἐποίησεν ἐχεῖ Σαμψὼν ττότον ἥμερας ἑπίὰ, “τ ΞΠῚΣ ππ0 εὐϑλλννν: γεανίσχοι.. 
Καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτὸν, καὶ ἔλαθον τρίάξλοντα χλητὰς, χαὶ ἦσαν μὲτ᾽ αὐτ. Καὶ εἰπὲν αὖ- 11, 12. 

ΟΟΙ, Καὶ ἥλατο ἐπ᾽ ἀν τὸν] ἜΣ αἰνεῖν μον σαπε Ἀτηρτοί, ἥλα. εκ σὰ γῦμαῖος τὰ λέοντος ([ πιᾶγρ. εἰς τὸ ξόμω αὐῇε) εἰς τας χαρας γ0] κατευϑύνεν Χ, ΧΙ, 18,.29, 30, 44, 54η ς8, ς9,) 71,7) ς, 76, 84, το6, αὐΐᾳ 85. εἰς εόμα αὐτὰ Αγπῖ, τ. Ἅπτα. Βά. χὰ τὰ φόματος εἰς χεῖ- 121, 158, 1234. ΑΙά, ὨΙάγπι. ἀε Ὑηήη. ἰοο. οἶς. Απη. σ. Αγῃ.- Εά. θᾶς αὖτε Οογρ. οἶα εόμαῖος τ λέοντος εἰς χεῖρας ἄντα 55γ: Οἴτορ.: Οφοῖρ. κατηυϑυνεν τς, ξ ς) 64, 84. Οομηρὶ. ΑΙεχ. Ῥίοοορ. ἴῃ (δῖ, ἐχ ρόμαῖος αὐτῷ εἰς χεῖρας ἀυτῇ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπορεύετο] καὶ Νῖς. κατηυϑῆνεν 19, 1το8. κατέξη 8ῖιλν. ἐπ᾽ αὐτὸν] εἰς αὐἷον «4, ἐπορευϑὴ 15, 18, 19, 64; 82) τοβ, 128. (οπιρί. ΑΙεχ. λα 75. ἐπο- 25.- ἐπ᾽ αὐτὸν--ἔριφον αἰγῶν] και διέσπασεν αὖον ὡσει ἔριφον αἰγωὼν ρεύετο πορευόμενος καὶ ἐσθίων) Ἐορευοβενος ἐπορεύϑη καὶ ἔφαγε Απ. τ. (8. συνέτριψεν] διέσπασεν Χ, ΧΙ, 15) 18, το, 29, 30, 44, ξ4) ξξ, Ἄγπι. Ἑά. , ἕπορευετο πορευόμενος πᾶ! ἤσϑιε Οὐεογρ. «πορευόμενος ἐπο-. ὅῳ, γ1, 78) 76, 82, 84, τού, 1ο8, 121, 134. (οπΊρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ρεύετο καὶ ἐσθίων 8αν, Οὔἴἶτορ. ἐσϑίων] εσϑων τ6, 29) ς 6» ς7, 61, Ῥιάγπι. ἐς Τιΐπ. ἰος. οἷἶϊ. διεστευσεν 128. αὐτὸν 49] ανΐων 73... .γ1,77, 8 5, 108, 121) 200, 2 36. (οαιρὶ. ΑΙὰ. Αἴεχ. δῖ. Νὶς. εσϑον" αἴ28. ὡσεὶ συντρίψει] ὡσει τις διασπασει Χ, ΧΙ... συντρίψει 96, 131. καὶ ἐπορεύϑη] καὶ ἐπορευέἶο Χις 5. και Απῇ, 1. Ασῃ). Εὰ.. 44» 59, 64, γ6, τοό, 134. ωσει συντριψειε τις 52) 131. ὡσεί συνε πρὸς τὸν πατέρα αὐτα] πρὸς παϊέρα ἄυτα Ἅπῃ. 1. τη. ΕΔ, πρὸς τὸν τριψαι ς6. ὃς εἰ συντρίψειέ τις 7). ὡσεὶ διασπάσαι ΑΙοχ. ὡσεὶ πατέρα αὐτὰ ϑῖαν. γὸν ᾿φατέρα αὐτὰ και] τον παῆερα καὶ ἴωρτα συντρίψει ἔριφον} ὡς ἐβιφον 1) 18, 10, 30, ς4) ςς», 71) 82, 84, το8, [ἰΐη. 80 4]. πι. 18. τὸν παϊέρα αὐτῷ καὶ πρὸς τὴν μητέρα αὐτῇ] τὸν 121) 128. (ὐοπηρί, ΑΙά, Πϊάγτη. ἀς τίη. ἰος. οἶζ ὃς ἔριφον υς. πατέρα καὶ τὴν μητέρα αὐτῷ (εογρ. πρὸς τὴν μητέρα αὐτῇ] πρὸς ὡσεὶ ἔριφον ἕνα Ατῆι. 1. Απη. Ἐά. ἔριφον} τις αἰριίφον 6. αἱ- 445 τοϑ, 121. Οοπρὶ. ΑΙά, πρὸς μητέρα αὐτῇ Ατηι, τ. Ατη. Ἐά. γῶν] α 11, ΧΙ, κό, 63, 237. Θεοῦ. ἐξ αἰγῶν Ατπ). 1. Ατπ). Ἑά. ἔἤϑωχεν αὐτοῖς] ἔδωκεν αὐτοῖς ἀπ’ αὐτῷ Οεοτρ. ἀνήγίειλεν] ἀπηγο- χαὶ ἐδὲν ἦν] καὶ ἐδὲν εἶχεν ϑ[αν. Οἶτορ. ἐν ταῖς χερσὶν] τῇ χάρι γεῖλεν 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44, ς4, 589 6, ς7, 63, 64, γι, )γ, 82. ταῖς χερσὶν] τὴ χέρι Χ, ΧΙΎ᾽ τς, 18, το, 29,30, 44) κ4,) 3, 82, 8. τού,.128, 1347200, 236,237. (Οπιρ]. ΑΙεχ. ἀπηγίειλαν 7. 
58, 64, γ1; γς,) γό, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 134. (ΟπΠ1ρ]. ΑἸ]ά. ΑΙ. ὠπὸ γόμα]ος) απὸ τε σομαῖος 11, τό, ς6, 57. 58, 63, γγ, ὃς, 236. [ω 
Ἄπῃ. 1. Αγηι, Ἐ4ά, οὐκ ἀπήγ[αλε] ου καϊηγίαλεν 56. τῷ Οαῖ. Νίς. εκ τῆς ἐξεως Χ, (ΧΙ, ἴῃ πηᾶγρ. ἐκ τῷ: φομαῖος.) τς, 18, τοῦ 
πατρὶ] εδὲ τω πατρι τς, 18, ὅς, 128. τῷ πατρὶ αὐτῇ, αὐῇα γι. 29, 30, ςς, (πηαγρ. ς8.) 64, 71, (τπηᾶγρ. 8ς.} 121, τ48. Οοτηρὶ. Αἰὰ, 
τῷ πατρὶ αὐτῷ Οεοτρ. 8ίαν. ἔς, ἤπε τῷ, Αττῃ. τ. Απῃ. 4. καὶ ΑΙεχ. ἐκ τὰ φομαῖος 44, ς4, 59, 75, 76, 82, 84, τού, 1234 ἀπὸ ω]ώ- 
τῇ μητ}] αδὲ τὴ μητρι Χ, ΧΙ, τς, τ8, 55) 58, 64, )ς, 148, 237, ΑἸά, ματος ϑίαν. Οἶτορ.  λέονος] μελιτος (πηεπάοί) 71. ἐξεῖλε} 
ἢ τῇ μῆτρι ξ2, ξ4, γῖ. καὶ τῇ μητρὶ αὐτῶ] κα 19, 108, κι αὐτε ἀφεῖλε τό, 63. (πιαγρ. 8ς.) εξηρε το. ἐξηγαγε 71. εζειλον 82. 
44. 54) ξ9) τού. κ'δὲ τῃ μβῆτρι 82. ἐδὲ τῇ μητρὶ αὐτῇ, σαι αὐτῷ ἴῃ ἐξεῖρε (Πς) 134. ἐξεῖλε τὸ μέλι] ἐξείλετὸ (8) κηρίον τῷ μέλιτος 
οδασγαέξ. πγίποτε, Αἰεχ. καὶ μητρὶ Αττη. 1. καὶ μητρὶ αὐτῷ Ατη. τοῦ. τὸ μέλι] τὸ κηριον τὰ βελιτος 44) 54, 50, 7ς, 76, 85, 134. 
Ἐά. καὶ τῇ μητρὶ αὐτὰ Ὅ:εοῖν. ϑίδν. ὃ ἐποίησεν) ἃ ἐποιησεν ξ) τὸ κηριον μελῆος 84. αὐῇο ἸΉΆΓΡ. 8ς. τᾶτο μέλι δῖαν, 
19, 54, (4) "ς, τοϑ. (ομηρὶ. ΑΙεχ. οσα ἐποιῆσε τό, 82, Χ, ἐκεῖ Σαμψὼν] Τι. ξ9. ἐκεῖ Σαμψὼν πότον] τῷ Σαμπσὸν 

. ΝΠ, Καὶ κατεξ, καὶ ἐλάλησαν) Καὶ μετὰ τῶτο ἐπορεύετο καὶ ἐκεῖ γάμον Αἴηι. τ. ἐκεῖ τῷ Σαμπσὸν γάμον Ατηγχ. Ἑά. Σαμψὼν 
ἐλάλησε ὅν. Οἶτορ. καὶ ἐλάλησαν] α καὶ Ατπη. «. Απω. Εά. ἐκεῖ τότον 5[αν. Μοίᾳ. Σαμψὼν πότον ἡμέρας ἐπα] ποτον Σαμα 
ἐλάλησαν] ἐλάλησα ᾽ς. τῇ γυναικὶ} Ἔ τέρι αὐτὰ 44) 54η ζ0, 7ζ9 ψων ἐπα ἡμέρας 64. πότον] δοχην 9, 7ς. “ότον ἡμέρας ἐπ]. ] 76, 82, 84, τού, 134. μετὰ γυναικὸς Απτῃ. τ. Αγπι, ἘΔ, - αὐτῷῥ επῖα ἥἽμερας τοτον τς, δοχὴν ἡμέραις ἐπα ς4. δοχὴν μεγάλην ἡμῖλ Ὅεοῦρ, μετὰ τῆς γυναικὸς δ5ἷαν. Οἴἶτορ. καὶ ηὐϑύνϑη ἐν ὀφϑαλ- ρᾶς επῖα 82. ἡμέρας ἐπ]. } Τα. 11, τό, 18, 20, ςς; ς7, ς8, 63, γγ7, μοϊς] χαι ἤρεσεν ἐνγωπιον Χ, ΧΙ, 18.) 18, 10, 295 30, 44, 54. ξζ) 538), δ, τοβ, 128, 131, 144) 236, 217. Οὐομηρὶ. Οδι. Νίς. Απη. τ. Ατων. .20,) 64, 71) 715) γ6, 82, 84, Ιού, τοϑ, 121, 128, 134. Οομρὶ. ΑΙά. ἙᾺὰ. ϑῖίαν. ὅτως] λα 16. ὅτω Οδι. Νὶς, τῦοιδσιν] εἐποιεν Χ, 
ΑἸεχ, καὶ ἀρεγὸν ἐδόκει τῷ Σαμησόν. Αττη. τ. καὶ ορεςὸν ἐδόκεε ΧΙ, ς), 18, 10, 29, 30, 44, ξ4, ςς, ς8, 64, 71, 7ς, γ6, 85, 84, 8ς, ἐρώπιον. Σαμπσόν. Ατπι. ἘΔ. καὶ ἀρέρη ἐδόκει ἐνώπιον ὀφϑαλμῶν τού, τοβ, 12 1, 128, 134. ΟὐγΏρ!. ΑΙ4, ΑΙοχ, ποοιδσιν οἱ νεανίσκοι) Σαπσών Οεοτρ. καὶ ὡρεςὸν ἣν πρὸ ὀφθαλμῶν Σαμψόν ϑῖδν. Μοίᾳ. ἐποίαν οἱ νεώτεροι ΑΥτη. 1, Απη. Εα. ᾿ ἧς, ἢπΘ ἣν, δῖαν. Οἤϊτορ. 

, ΧΙ͂. ἐγένετο] ἐγενονΐο 82. ἥτε ἶ αὐτὸν] Ἡλϑαι φοΐξεισϑαι αὐ: ΝΠ]. ὑπέρρεψε] ἐπεξρεψεν τς, 18, 64, 1οϑ, 128, 200. (οπηρ, τες αὖον Χ, 1 5, 16, 18, 29, 52, ς7, 64, 7ς, γό, 77, 85, 8. (8ς, ἰῃ 
δλιέι: απεγρεψε Σαμψων 44, τού. ἐπέγρεψε Σαμ ψων 545 59, 75, ΣΏΔΓΡ. υἱ ἘΔ.) 1ού, 128,1 31,) 1447 200, 416. Οομνρὶ. ΑΙ. ΑἸἰεχ. (αῖ, 
82. - Σαμψων 76, 84, 134. αὐτὴν] τὴν γυναίκα αὐτῷ 44,762, Νιὶς. Αγη. ᾿, Απῃ. Ἑά. ἄς, πἰΠ φοδησϑαι, 6:. 84, τού, 134. τὴν γυναῖκα ξ4, 59, 75, 8. τὸ πτῶμα] δγΓ. αὖῇον το. εν τω φοξεισϑαι αὐε; 20. ἐν τω φοξεισϑαι αὐον αὐτες φγόμπι φαάαυεν ΟΥ. ἐαφάκνεν ὅγγ. Βατ- Ηεῦτ, τῷ λέοντος 19] τῷ 134. ὅτε ἐφοδῶντο αὐτὸν Οεοῦρ. ὅταν ἤρξαγο φοξεῖσθαι αὐτὸν δίδν: 
σκύμνου (ῇς ἴηῆ4) Ατῃν. Εά. συναγωγὴ} συντροφη ΧΙ, συξρο Οἰΐτορ. ὅταν ἐφοξχιο αὐτοὶ αὐτὸν 5!αν. Μοίᾳ. ὅτε εἶδον αὐτὸν--- Φν τς, τϑ, 19, 29, 44, 54. ἐς, 64, γι, 7ς, γό, 82, 84) (πιάγρ, 8ς.) τοῦ, κλητὰς] ἐν τω φοξεισϑαι αὐτὰς αὐῆον, τοροκαεςησαν αυτῳ ἑτέρους τριαν 
1οϑ, 121, 128, 134. (οῃηρ!. ΑΙά, ΑἸοχ. φροφὴ ς8, μελισσῶν] κοντα ΧΙ. ἢς, αἰ παρεκατεςησαν, 44. ἔς, ηἴῆ προσκαΐεξησαν, ςς, ὑπ τΩΣο ταν ταίη εν ες ὁματι] τωματι γ6. σώματι ἴπ οβαταξξ, 71) 121. ἐν τῷ φοξδεισϑαι αὐτὰς αὐῇον, τοαρεχατεγησαν ἀντῳ εταιρους 
τηΐποτε ΑἸεχ. φόματι τῷ λέογ]ος ξόματι αὐα 16, 57) 77» (ππαγρ,. τριακούα 4. ἐν τω φοξεισϑαι αὐῇον αὐτα; και προκατεςησαν αυτῳ 
δα Εν : ̓ ὠτὸς 236. Ὅκε. Νι:ς. φύματι τ σχύμνον ἑταίρας τριακοῦϊα 6. ἐν τω φοῦξεισϑαι αὐτὰς αὐῇον τοροσκατεςησαν 

. 1. . δα, ἑογίος και μέλι] λεοῦΐος καὶ (δὰ Χῆριον μέλιτος αὐυτω χλῆταδς (πιαγρ. ἐχλημενς) ἐτερδς τριαχούϊα ς8. φοξεισϑαι αὐΐώ; 
“ν τῷ γομάτι αὐτὰ 445 54, 59, γό, 82, 84, τοῦ, 128, 134. ἢο, πῇ τὸ αὖον, και τοροσκατεςησαν ὥυτῳ τριακοῦϊα ἐτερὰς το, χαὶ ἔλαξον] 
ἐὐτον ̓  , ἌΟ] ἐξ ΑὐοῚ ΧΟ τὰ ̓ Ἂ ΑΙεχ. αὶ Οδογρ. ᾿ ᾿σροσχατεςησαν αὐτὼ Χ, 1γ 16, 18, 29. ζ2,) 64, (8 59 ἴῃ τπαγρ υἱ Εὰ 3) 
ΒΡ ἢ Ἔπῶν τ ἐν Τὰ : " μ᾿ 7 ἐξέχεεν ἘΠᾺ αὐτὸ] 128, 131, 144, 2090, 236. ΑΙεχ. Οδι. Νῖο. Οεογρ. καὶ “τροσκατεξη» 
16. τὸ; τς; ταῦ. ΓΝ ΗΔᾺ δε ᾿ εἰ φομᾶ Ἶ οὐ ΧΙ, σαν αὐΐω 19, 30. (μηρί. προσεκαῆερησαν ἄντω ξς). παρεχατεςήσαν 

᾿Οὐπηρὶ. ΑΙΔ, ΑΙοχ. τταιίν, ἔν εἰ ᾿ 9, 30, ξς, 4, ὖ » 121. «αὐω ζο, 82. εἰ προσχατεγησαν αὐτῶ 63. τσαρακατεςήσαν αὐῆω γό, τοθ, 134. ἐν τὰ γομαΐως κι ΚΗ τ δὼ ἐς 54. 59) 73, γό, 82, 84, .84, τού, 134.  σαρεγησαν ἄντω 75. Ὡροχαῆεγησας αὐτὼ 77. τρο- 
ἐὐερεἡἡμλθην α5δ᾽ Ο, ΚΙ θιν μὲς 9 χεῖρας αντα ς;, 87» 779 ἈΔΤεΓη Τὰν ἄντω Δι : τπροσχα]ίςησαν ρος αὐτὸν Ατῃ. τ. Ατ. Ἑὰ. 

πη Εἰ τας χείρας αὐτῷ (8, 61, 237: τὩροκατίγησαν πρὸς αὐτὸν 81αν... τριάκοήα κλητὲ;] ἔτερεις τριακονῖος 

[ 

φοδεισϑαι αυτους 



ΚΡΙΤ Α 1 
ΚΈΦ. ΧΙν. 

φοῖς Σαμίων, Πρόδλημα ὑμῖν. προξάλλομαι, ἐὰν ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖδ' 

ἑπτὰ ἡμέραις τὰ “πότου χαὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας χαὶ τριάκοντα ςολὰς ἱματίων. 

Καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγ[εῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάχοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασ- 

σομένας ςολὰς ἱματίων" χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Προξάλου τὸ πτρόδλημά σου, καὶ ἀκουσόμεϑα αὐτό. 
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιξρώσκοντος, χαὶ ἀπὸ ἰσχυρᾷ γλυχύ' καὶ ἐχ ἠδύναντο 

ἀπαγίείλαι τὸ πρόδλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρα τῇ τετάρτη, χαὶ εἶπαν τῇ 
γυναικὶ Σαμψων, ᾿Απάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου, χαὶ ἀπαγ[ειλάτω σοι τὸ τπορόδλημα, μῆ ποτέ 

τ 
: 4 ΄ Ν Ν ΨῬ ρο Ἁ ϑ ’ Ἅ 5 ἰφὲ ς ὍὉ ’ὔ Ν» 

χζαταχαύσωμεν σὲ ΧΑϊς ΤῸΝ Οἰχον τὰ σατρος σου εν τσυρι" ῃ ἐχξιᾶσαι ἡμᾶς χεχληχατες Και ἐχα 

: ᾿ ν τς 

Χ, 29, 30, ὅ3, )ς, 82, 84, τού, 134; 1445) 2ο9, 226. Αἰά. (αἴ, ΝΊς. 

εταιρες τριαχοιΐα τό, 52, 57» )6, (8ς, 'ἴπ πιᾶγρ. υἱ Ἐά.) ΑἸεχ. Αππη. 1. 
Απῇ.. 4, Οθογρ.᾿ ἑταιῤμ λ ([0) γ7. ᾿εταιρες (ρἱοιῖ, Ἰπιεγη. αλλας) 
τριακούα 131. χλητὰς] ἐταιρᾶς 185) 18, 64 128. Οοπιρὶ. ϑ[αν. 
ετερες 19. ἦσαν] ἐἶσαν ἢς. 

ΧΙ]. αὐτοῖς} προς αὐἶας 44.) 84» τού, 134. Πρύδλημα---ἀπ- 
«αγ[είλητε] τροδαλω υμῖν τὸ προδλημα μέ, και ἀπαγίελλονες απαγ- 
γέλητε μοι ΧΙ. τοροξαλω υμιν προδλημα, και εᾶν αναγίειλητε μοι 

1ς) ὅ4. ἔς, ηἰἢ ἀπαγίειλητε, 18, ς4. πρόδαλεμαι υμιν προδλημα 
καν απαγίερλητε μοι ᾿ι58. Πρόδλημα ὑμῖν προδάλλομαι] προξαλω 
υμιν τὸ προδλημα με Χ, τό, 29, 44. 71. 76, 845 ὃς, τού, 121) 1319 

. 134.) 144. Αἰά, Οἵ. Νίς. ὥς, ἔπε το, ς7. ἔς, οὐπὶ μὲν ῥζῸ ὑμῖν» 

7. ἔς, ἔπε με, 236. ΤΟΝ δὴ υμιν προδλημα το, τοϑ. Οοπηρὶ. 
“Μξ, ἤπε δη, ςό, 63, )ς. Απῃ. 1. Αγ. ἘΔ. ἢς, ουὐτὰ δὴ ἰπ οματαξ,, 
χηΐποῖς, Αἰεχ. προσδαλω ὑμῖν προδλημα 30. τροδαλλω ὑμῖν τὸ 
“προδλημῶ μὲ ξςς. τοροδαλω (ἴῃ πιᾶγῃ. προϑησω. φϑεγξομαι.) υμιν τὸ 
τροδλημα μα 8. τροδαλλὼν (ἢς) ὑμῖν πρόδλημα 82. τροδαλω 
δὴ ὑμὼν προδλημα δι τόδ. χγοβοίανε νοδὲς ραγαδοίανε ϑγύ. Βα- Ηεῦγ. 

ὑμῖν προξάλλομαι νυνὶ πρόδλημα ϑ8|αν. Οἷἶτορ. τοροδάλλομαι νυνὶ 
ὑμῖν πρόδλημα δῖαν. Μοίᾳ. ἐὰν] καὶ εαν τό; 19, 29», 30, 44) 
46, ς7, ς8, 63, 71) 76, 82, 84) 8ς, τού, 1οϑ, 121) 1317 134. 1.4, 

4ο9. Οοτρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. (δὶ. ΝΊς. δος. ϑῖαν. χάιν μοι ἐὰν ξξ. 

καὶ ἂν ὃς. ἰὰν ἀκαγγέλλ. ἀπαγίείλ. αὐτὸ] αὶ Μεῖγε γεεενἑὶς ἐμά 
ὅτ. Βαι- Ηεῦσ.  ἀπαγγέλλονϊες] ἀπαγίείλοντες Χ, α 59, 75.. λύ- 
οντες ϑῖλν. ἀπαγίείλητε] ἀπαγίελητε μοι 44) 58. αναπαγίειλητε 
μοι 9. τ᾿ μοι ἧς, (πιᾶγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121) 134- ᾿Οοηρὶ. ΑΙά. 
ΑΙεχ. “Ἐμοὶ γό. ̓  απαγίειλατε μοι 82. ἀπαγγέλλητε (αἴ. Νῖς. 
ἀπαγί[εΐλητε αὐτὸ] απαγίειλητε μοι αὐὖἷο Χ. Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. απ- 
αγίελητε αὐτὸ μοι 63. -ἰ μοι Απτι. τ. Απη. Ἐά, ὀπαγίείλητε μοι 
δῖαν. Οἴτζονς. αὐτὸ] το προδλημῶ τς» 18, 10» 30, 445 54) 64) 75, 
σό, 81, 128, 134. (οπιρὶ. ΑΙεχ. αντο μοι 71. πὸ τοροδλημα μου 
τοό. Ὡροῦλημα τοϑ. ἐν ταῖς ἐπ]α]}] α ταῖς Αττλ. 1. Αττη. Εά. 
δαν. Οἴτορ. τῷ πότε] -ἰ- τότε δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ εὕρητε] α Χ, 

ΧΙ, 1ς) ιός 1τ8, 29» 449 52) 54) 5759 59») 64» 7217) 755 76, 77), 82) 84, 
ὃς, τού, 1219) 128, 131, 1345144. ΑΙά, (αι. ΝΊς. Οσεούρ. ϑδίαν. Οἰἶγορ. 

καὶ εὐρήσετε ςξ8β. δώσω ὑμῖν] δὼ ὑμῖν το, τοῦ. σινδόνας] σινδω- 
ψας (οοττ.) 18. αλλαγας ςολων πιᾶγᾳ. 8ς. - ἐπίεοία ὅϑγτ. Βαγ- Ἐεῦτ, 
εόλας ἱματίων) ςόλας ἀλλασσομένας δῖαν. Οἷἶτος. ἱματίων] α Χ, 
ΧΙ, τό, 49. ς22 ς7, 58, 71, 77) 121, 1317 144, 226. (αἵ, Νίο, εχῆϊαϊ 

ἡ τηᾶγρ. ἱπίοσ νδγ. ἰεΐξ. ὃς. 
ΧΙΠ. Καὶ ἐὰν μὴ δύνησϑαι] ἐὰν δὲ "οὐ δύνησϑε Ατηι. 1.. Αγηι. 

Ἑἀά. ἰὼν μὴ δύνησϑε Οεογρ. ἐὰν δὲ μὴ δύνησϑε 8ϊλν. Μοᾷ. μὴ 
δύνησθε] μοι δυνηϑητε 7ς. δύνησθε] ϑυνηϑητε τς, 18, 44) ς45 50, 
ῥῳ, 76, 82, 84) τού, 128, 134. δυνησησϑε τό, 7). δυνασϑήτε 10, 

.1οϑ. ΑΙεχ. δυνασϑὲ 3. ὠἀὠπαγ[εϊλαι] αὐἴο απαγίειλαι 29. ΑἸὰ, 
Ὅεριν. δίαν. Μοίᾳβ.Ύ ἀπαγίεϊλαι μοι} ἀπαγγειλαὶ ὑμῖν 36. ΤΥ. 
44. ἀπαγγείλε μοι ((ς) 53. δώσετε] και δωσετε Χ, ΧΙ, τς» τό, 

29. 53ν 54» 55» 50» 57. 63,64, 71).76, 82, 84) τοβΒ, τ2ῖ, 134) 200, 
.4236. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχκ. δῖ, Νίο. δώσετε μοι 30. καὶ δωσεται 
7ς. καὶ δωσητε 77. δωσεῖαι τ31. ὑμεῖς ἐμοὶ} ὑμεῖς μοι ς3. με 
ὑμεῖς 54. ἡμῖν 59. μοι υμεῖς 75, 82. ὀϑόνι ] σινδονας τς) 18, 

29, 30, 54) κ, 56, ς8, 63, 64) 71,.7.5 76) 82, 84, τού, τοϑ, 121, 
χῶ8,. 134) 217}. ΟΟπιρί. ΑἸεχ. Ατπλ. 1. Αγῃγ. Εα. 8᾽δν. σινδονας, 
και τριακοιῖα "ματιὰ τηᾶῦρ. ὃς. οϑωνια 131. συνδόνας ΑἸά. ὀϑό- 
ψια---ὶ ματίων] σινδονας καὶ τριακοῦα ςολας ΧΙ. σινδονας και τρια- 

κοντὰ φολᾶς ἱμάτιων 1τθ0»44.- ὥλασσομένας] κα 1ς, 18, 29, ς4, ς 59 
ὅ4, 719 759 γ6, 82, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 

πῃ. 1. Αὐ. ΕἘά. ὀἀλασσομένας ςολὰς] τὰς ξολᾶς ἀλωσσομενᾶς 
.237). ΤΙ. ϑίαν. ἱματίων) αὶ Χ, τό, 18, 29, 52) 539) 54» 575 64,71, 
.77» 85, 8ς, 121) 131) 1445),.236. ΑἸά, (αἴ. Νίς, 5αν. καὶ εἶπα») 

. υκαι εἰπὸν 49, 44) 54, 59» 75) 84,) 108, 134. ̓ Οομηρὶ. καὶ εἶπαν αὐ- 
πῷ] καὶ πρὸς αὐτὸν εἶπαν ΟεοτΕ.. εἶπαν. αὐτῷ] λ αὐΐω 236. 

.7ζ. τωχευσαι ἐχάλεσετε ἡμᾶς. 10. 

Προξαλε] -Ἐ μιν 44, 76, 84. τού, 13. Αττῃ, 1. Αγηι. Ἑά. Οεούρ. 

τὸ τρόδλημά σε) α σε], γ6. καὶ ὀἐκεσόμεϑα] ἵνα ἀκατώμεσα 

δῖαν. Οὗτος. ἀκασόμεϑα) ἀκεσωμεϑα 44) ξ9: )ς. αὐτό) σὰ 
111. αὐτὰ Χ, τς, 18, 44) ς4,) ς8, ς9, 64) γύό, 82, 8.,, τού, τοϑ, 128, 

134. (οτρὶ. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπεν---ἰξῆλϑεν] αὶ σὰπν ἱπιογπηεά, 21). Τί βοωτὸν 
-- καὶ ἀπὸ) Ἐκ τα ἐσϑοῦϊος εἐξηλϑὲ βρωσις. Καὶ ἐκ το. Τί βρωτὸν 
-τ- γλυχύ}] ἐκ τὰ ἐσϑωνΐος ἐξηλϑε βρωσης καὶ ἐκ τῷ ἰσχυρᾷ εξζηλθϑε 
γλυχυ Βἰοί. Ἰπιετῖ. ἃ τὶ. τες. 131. ἐκ ςόμαῖος ἐσϑίοντος ἐξηλϑε βρῶ- 
σις καὶ ἐκ σκληρξ ἀντὶ τῇ πιχρε γλυκύ ΟΒΙγίοί!. τοπι. νἱ. Ρ. 342. 
ε νπιαπαϊμεαπίς ἐχίυϊέ ἐὐόα, εἰ ἐρ ον" ργοσι ! ἐμέεε Δυλθτοῦ, τί 

βρωτὸν---ἠϑύναντο] εκ τὰ ἐσϑονΊος ἐξηλϑεν βρωσις, καὶ εξ 'σχυρε ἐζηλ- 
ϑὲν γλυκὺ καὶ οὐκ ἡϑυνηϑησαν Χ, ΧΙ) τς, 18, 20, 30, ςς, ὅς, 71. 
121. Οοπιρὶ. ΑΙά, ἄς, πἰῇ ἐσϑιοντος ργὸ ἐσϑοντος, ς8, 84. ἢς, ηἰῆ 
ἐδυνασϑησαν, τοϑ. ἤς, πα ἠδυνάσθησαν, Αἰεχ. ἐκ ξομαῖος ἐσϑιοῦζος 
ἐξηλϑὲε βρωσις και εξ ισχυρα ἐξηλϑὲ γλυχὺ καὶ εκ ἐδυνηθησαν 447 τού, 
134. ἔς, πἰῇ ἡδυνηϑησαν, 84. ἐκ σομαῖος ἐσϑιονῖος ἐξηλϑε βρωσις 
καὶ ἐκ σχληρε γλυχυ. καὶ δκ ηδυνηϑησαν ς4. εκ ςοματο ἐσϑιούζος (ἢ) 

εἐζηλϑε βρωσις καὶ ἀπὸ σκληρε ἐξηλϑε γλυκὺ καὶ εχ ἡδυνηϑησαν ςο. 
ἐκ γόματος ἐσϑοιΊος ἐξηλϑε βρωσις και εξ ισχυρε ἐζηλϑὲ γλυχὺ καὶ 8κ 
ηδυνηϑησαν γ6, τ28. ἐκ σόμαῖος ἐσϑίοντος ἐξῆλθε βρῶσις, καὶ ἐσι» 
λήρου (Άς) γλυκὺ" καὶ ἐκ ἐδυνήϑησαν 82. Τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ 
βιδρωσκονῖος} εκ φοματος ἐχσϑιοντος εἐξηλϑὲν βρωσεις γς. ἐξῆλθεν 
ἀπὸ ἔσϑονζος βρῶσις σμεγίο. ν. 2οό. ἐχ τῷ βιξρώσκοντος ἔξηλϑε 
βρῶμα Αὐπὶ. 1. Αγπηὶ. Ἐά, ἐκ τῷ ἔσϑοντος ἐξῆλθε βρῶσις Οεοῖρ. ἐκ 
τῷ ἔσϑοντος βρώσιμον ἐξζήλσεν δῖλν. ὁ. ἐκ ̓βιδρώσκοντος] {τ πιαπεῖκε. 
εαπίε (νεῖ, εἀεπίε) οΥΓ. Βαγ- Πεῦτ. καὶ ἀπὸ ἰσχυρ! καὶ εκ πιχρδ 73. 

εἰ ε στ ὅδγτ. Βατ- Ἠεῦγ. καὶ ἐξ ἰσχυρᾷ Ατηι. τ. Αγπη. Ἑά. γλυκύ] 
ἐξηλϑὲε γλυκὺ ςό, 63. Αττι. τ, Αγηι. Ἑά. 8ϊ)αν. Μοίᾳ. ἐξηλϑε γλυ- 
κύτης δῖαν. Οἴἶγορ. ἠδύναντο] οἰδυνηϑησαν 7ς. ηϑυνηϑησαν 200. 
ἀπαγγεῖλαι---ἡμέρα ] ἔπι τρεῖς μέρας απαγίειλαι τὸ προδλημα 48, 

τὸ τρόδλημα] α 121. τὸ πρόδλημα ἐ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας] ἐπὶ τρεῖς 

ἡμέρας τὸ πρόδλημα ΑΙεκ. ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας] ἐπὶ ἐπὶ (ας) ἡμέραις 
τρισίν82. τρεῖς ἡμέρας] Ὑτ. τς. ἡμέραις τρισιν ς4,͵ ς9. ἐδ νι 
τρισσι ἢς. 

Ο ΧΥ͂. ἕἐντῇ ἡμέρᾳ] α ἕν 18, ς8, 64. ἐν τῇ ἡμέρα τῇ τ 
ἐν τῇ τετάρτῃ ἡμίρο, τότε. ὅτε ἤγίισεν ἡ ἡμέρα ἱοδόμη βίαν. Οἰἶγορ. 

τῇ ἢ τετάρτῃ] τὴ εδδομη τς, το, 64, τοϑ. Οοτηρί. καὶ εἶπαν] α καὶ 
βίαν. Οἴτορ. εἴπω» εἶπον 44.) 84) ζ9, 73» 845 τοῦ, 134. Οοπιρὶ. 
Σαμψὼν] αὐῇε 4, ς. Σαμσὸν Θεοῖρ. Σαμψὸν δίαν. Οἤτορ; 
᾿Απάτησον] ἀπαιτῆσον 18, ἀγαπησον ξς. ἁπαντῆσον 82. 
στῆσον δὴ] κα δὴ Αττη. τ. Ατπι. Ἐά. 8αν. Μοίᾳ. 
ἄνδρα τὸν ἑαντξ δῖαν. καὶ ἀπαγγειλάτω σοι] καὶ ἀπαγγελεῖ σοὶ 
Ατπι. χ. Απῃ. Ἐὰ, ἀπαγγεῖλαι ϑίαν. Οἴΐξτορ. ἀπαγγειλάτω] 
ανωγγειλατω ς4. ἀναγγειλᾶτο 75. ἀπαγγειλ. σοι] κα σοι ζο. 
τὸ πρόδλημα]) ὯΣ τῶτο ϑίαν. Οἴἶορ. μή ποτε καϊακαύσωμεν] ἢ 
βάλη ἢ να ἐμπυρίσωμεν ϑίαν. Οἴτορ. κατακαύσωμεν] ἐμπυρισωμεν 

Χ, ΧΙ, τς, 18, 295) 30, 44, 54) 5) 64.) 7559 76, 82, 84, τού, 121, 128, 

134) 209. Οοπιρί. ΑἸά, Αἰεκ. καυσωμεν τό, ς3,) ς7, 77γ 144, 216. 

Οδς. Νῖίς. εμπυρησομὲν ς8. εμπρησομὲν 71. ἐμπυρισομεν το8. 

καυσομεν 121. καϊακαύσωμεν σε) ἐμπυρισωμάν σοι τθ. ἐν πυρί} 

α ΣΙ, τς, 18, 29, 44» 54) 555) 58, ς9,) 64, 71, 7ς,) 76, 85, 84, τού, 
τῶτϊ, 128, 134. ΑἸά. Ατπ. τ. Ασπι. Εά. δῖαν. Οἴτζορ. ἢ ἐκδιᾶσα!] 
ἡ ἐκξιωσαι 237. ἄρα μὴ τῇωχεῦσαι τιᾶτρ. Ατιη. Εά. ἢ ἐκξιᾶσαι 
ἡμᾶς κεκλήχατε) ἡ τωχευσαι ἐκαλεσατε ἡμας Χ, ΧΙ, τς, τ8, το, 
29, 44) 53. 555 56, ς7, ς8, 63, 64, γ15 γ6, 84, ὃς, τού, τοϑ, 121. 

128, 134) 144) 226. Οοηιρί. Αἰά. ΑἸεχ. Οαῖ. Νίς. δϊ᾽δν. Μοίᾳ. ἡ 
τωχευσαι ἡμᾶς ἐκάλεσατε τό, ς2, ς, 77.309. ἔς, ηἷΆ ἐκαλεσαται, 

εἰ τωχευσαι πμας ἐχάλεσατε 
89. ἢ τὐωχεύσατε (Πς) ἡμᾶς ἐκαλέσατε ἡμᾶς 82. ἡ τῆωχευσαι 
ἡμᾶς ἐκαλεσατε πμας 131. εἰ ἱ τ]ωχεῦσαι ἐκάλεσας ἡμᾶς ὧδε Ατηι. ἡ, 
δΣἰίϊαιιο. Αται. Ἐ4, ὥρα μὴ τϊωχεῦσαι ἐκάλεσας ἡμᾶς δεῦρο (οἀά. 

᾿Απά- 

τὸν ἄνδρα σ5} τὸν 



ΚΡΙΤΑΑΊΙ.ο 

' Ν ᾽ ᾿ ν ΑΝ ΄, ΄ Ν εἶν 2 ὅπ ὡς, ἐ “ 
λαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψὼν πρὸς αὐτὸν, χαὶ εἶπεν, Πλὴν μεμίσηκάς με χαὶ ἐκ ἡγάπησάς με, ὅτι τὸ 
«πρύδλημα ὃ προεξάλε τοῖς υἱοῖς τϑ λα μ, ὃδχ βἀπήγ[αλάς μοι αὐτό" γα εἶπεν αὐτὴ Σαμψὼν, 
Εἰ τῷ πατρί με καὶ τῇ μητρί μου ἐχ ἀπήγ[ελκα, σοι ἀπαγίείλω; Καὶ εχλδυσεν ἀυ αὐτὸν 
ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἃς ἣν αὐτοῖς ὁ ππότος" χαὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμῃ, καὶ ἀπήγίηλεν 
αὐτῇ, ὅτι πσαρηνόχλησεν αὐτῷ" χαὶ αὐτὴ ἀπήγ[ελε τοῖς υἱοῖς τῇ λαὰ αὐτῆς. Καὶ εἰπαν αὐτῷ 
οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμῃ πρὸ τὸ ΑΓΕ ΑΔΙΟτον; ἥλιον, Τί ἀρηρ νὰ μέλι- 
τος, χαὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος ; χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων, Εἰ μη ἡροτριάσατε ἔν τῇ τμάλα 
μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόξδλημά μου. Καὶ ἥλατο ἐπ ἄυτ ἄλευ κα, Κυρίου, χαὶ χατέξη εἰς 
᾿Ασχάλωνα, χαὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάχοντα ἄνδρας, καὶ ἔλαξε τὰ ἱμάτια αὐτῶν, χαὶ ἔϑωχε 

Απη. ὑηυ5. εἰ Ἱωχεῦσαι ϑελήσετε καλέσαι ἡμᾶς δεῦρο Οοάά, πη. 
ἴπεβ, γῦν εἰ π]ωχεῦσαι ὧδε ἐκαλέσατε ἡμᾶς Θοοῖρ. ἢ τὐωχεῦσαι 
ἐχαλέσατε ἡμᾶς ὧδε ϑίαν. Οἰἴἶτος. ἡμᾶς κεκλήκατε] κεχληκᾶτε 
ἡμᾶς πιαῦρ. 8ς. β 

ΧΝῚ. πρὸς αὐτὸν] ἐπ᾿ αὖον τς, 18, 10» 545) ζ9, 64, 82, τοϑ, 128. 
ἐπ᾿ αὐτὼ 75. α 237). πρὸς Σαμψὸν ἄνδρα αὐτῷ 81αν. Οἴτορ. πρὸ 
αὐτὰ 81αν. Μοίη. “ εἶπεν] εἶπεν αὐυτω τό, το, 53, ςό, ς7, 63, 77» 
1οϑ, 209, 236. (αἴ. Νίς. αεογρ. εἶπεν, Πλὴν] εἶπεν αυτω δ.) 18, 
44» 54. 58, 64, 71) 73, γ6, 82, 84) τοῦ, 121, 128, 134. (οημρὶ. ΑΙά, 
ΑΙεχ. λέγει αὐτῷ Ατῃῃ. 1. Αττη. Ἑά., εἶπεν, Πλὴν μεμίσηκας εἰ- 
πεν ἀντὼ ἐμίσησας ΧΙ, 29. ΑΙά. Πλὴν μεμίσηκας] διατί μεμίση- 
χὰς δῖαν. Οἴζορ. μεμίσηκας] ἐμισησας Χ, τό, 20, ς3, ςς, τό, 
57, 63, 71, 77) 85) 121, 131, 144) 200, 436. ΟἌϊ. Νίο. ἐμέσησας (40) 237. μεμίσηκας---αὐτό] οαὐῥὲ πιε, εἰ ποκ σππαβὶ, φιαηι εεἰαβὲ 
κίγις σάάκε Ατηδτοῦ, καὶ ἐκ ἠγάπησάς με} λα 44. μὲ πη, :.Ἅ 
ἠγάπησας] ἡγαπηχας 1ς, 18, ό4, γό, 82, τού, τοϑ, 128, 114. ΑΙεχ, 
τρόθλημα] -Ἐ- σα τό, 63, γό, 84, τού, 134. τροεξαλε] ἐπροδαλε 
82. λαβ με} λᾶς σῃ τό, ς2, ς7, 77. 2326. ἐκ ἀπήγγειλάς 
μοι] καὶ ἐμοι εκ ἀπηγγείλας τς, 19, ό4ᾳ. (οπηρὶ. ἢς, ἔπε καὶ, 18, 
128, Ατπ). τ. Αγπ). Ε4, μοι εκ ὥπηγγείλας τοΒ. ὕξογρ. ὃκ ἀπὴγ- γας μοι 237. κριμοὶ ἐκ ἀπήγίειλας ΑἸεχ, ργρετηΐιτ, καὶ δῖαν. Οἴἶτορ. 
μοι αὐτό] , αὐτο 11, τό, 44, 53» 87) 77, 131) 144) 416. Οδι. Νίς; 
πη. 1. Απῃ. Εά, καὶ ἐμοι αὐτὸ Χ, ΧΙ], 10, (πιατρ. 8ὃς.} 121. ΑἹά, και ἐμοὶ τῶτο 29. τ μοι ς8. ΤΙ. ϑίδν. Μοῶζ. Εἰ τῷ πατρί-- ἀὠπήγγελκᾳ] ἰδὲ πατρὶ καὶ μητρί με ἐκ ὠπήγγελκα Ατῃι, τ. Απη. ἘΔ. τῷ πατρί με καὶ μητρί με οὐκ ὠπήγγελκα Οεογρ. ἰδὲ τῷ πατρὶ τῷ ἑαυτῷ καὶ τῇ μητρὶ τῇ ἕαντῷ οὐκ ἀπήγγελκα ϑ8ίαν. Οἴἶτορ. 
Εἰ τῷ πατρί μ8] δὰ τω πατρὶ μὲ Χ, ΧΙ, Σς, 18, 195) 29) 54.) ξξ, ς8, 645 γ1, 7, 76, 82, 84, τού, 1οϑ8, 121, 128, 134. ΟΟμηρΙ. Α]ά. ΑἸοχ. δῖαν. Μοίᾳ. τῇ μητρί μου] α μα ξ9. ἀπήγγελκα] απηγγειλα 
Χ, ΧΙ, τό, 20, 44, 53) ςς» 57, ς8, 63, 71, 77» 121) 131) 144) 200, 436, 23). (αι, Νίς. ἀπηγγειλα αὖῇο τς, 18, «4, γό, 82, τοῦ, 1τοϑ, 128, 134. (ορὶ. ΑΙά. ΑἸοχ. ἀπηγγείλᾶ αὐτὼ ἡς,) 844. -Ἑ αὐτό δῖαν. Μοΐῇ. σοὶ ὠπαγγείλῳ ρτρεταῖτῖ, καὶ Χ, 84, τού, 134» 200. Ὅξεογρ. δίαν. καὶ σοι ἀπαγγελω ΧΙ, τς, 18, 44, 53» 54) ξ7, 58, 61, 64, γς, γ6, γ᾽), 82, 1ο8, 121) 128, 144, 4236. Οὐοιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 
(καῖ. Νίςσ. καὶ συ ἀπαγγελω τύ, κύ, ξ9, 131. σοι ἀπαγγελω 30, 
ξξ, 71) 217. καὶ γὺν σοι ἀπαγγείλω Ατηι. τ. Απη. Εά. ." 

ΧΎΠΙ. πρὸς αὐτὸν] ἐπ᾽ αὐον ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44, ς3) ζ4, 
56, (ς8, ἔς εἴἴαπι ἴῃ πιᾶγρ.) 63, 64, 71, 84. 1ο8, 121) 128, 134, 144. 
Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ϑιαν. Οἴτορ. ἐπαυτῷ (ἢς) 16. επ’ αὐτὼ ξ2, 47.) 779 (8) ἴπ πιᾶγρ. οὐ ἘΔ.) 131, 209, 236. Οἱ. Νίς. επ᾽ ἄντον ἡ 
γυνὴ ςξ,) 7ς. ἡ γυνὴ ἐπ᾿ αὐτον γό, 82. αὶ Οοτγρ. πρὸ αὐτὰ ϑῖαν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ τὰς] α ἔτι τό, ς2, ς7, 77. ὃς, 131, 144, 200, 236. (αῖ, Νὶς. Ασγηι. 1. Αγ, Ἐά, κα 53. ὅν. ἐπὶ τὰς ἑπ]ὰ ἡμέρας] 
ἡ γυνὴ εν τὰᾶις ἐπα Ἡμέραις 4.4) ζ 4, 50. 1οῦ, 134. καὶ γς. ἐν ταις ἐπα 
ἡμέραις γ6, 85, 8. ἃς ἣν αὐτοῖς ὁ πότος ἐν αἷς ἣν εν αὐΐοις ο πο- 
τος Χ, ςό, 121, 144. ἐν αἷς ἡν ἐν αὐΐαις ο πότος ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 
30) 525 43, 845) 55, (7, «8, 63, 6,., 56, 84) ὃς, τοῦ, τοβϑ, 131. 134, 3306. Οὐπηρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. Οδσ. ΝΊς. ἐν αἰς ἡν ἀντ ὁ πότος 44. εν οις ἦν εν αὐΐαις οσοτος γι. εν αις ἦν ἐπ᾿ αὐΐης ο ποτος 75. ἐν αἷς ἦν αὐτοῖς ὁ οτος 7). ϑίαν. ἐν αἷς ἣν ἄυταις ὁ πότος 82. εν αἷς ἣν εν 
αὐῇαις ὁ πολέμιος 128. ἐν αἷς ἣν ὁ πότος Αττη. τ. Αγπὶ. Εαά. - ἐγέ 
γΕΤ 0] ἐγενηϑη ςς. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] λὲν τό, τῇ ἑθδόμῃ] α τῃ Χ, πη. τ. 8[αν. Οἴτορ. καὶ ἀπήγγειλεν) αὶ και 8, τοβ. Οοπρὶ. 
ἄσπι. τ, ἄστη, Ἐά. αὐτῇ]. τὸ τροδλημα 44) 545) ξς) ς0, ᾽ς, γ6, 82, 84, τοό, 134. τχρηνόχ λησεν] πἀρενωχλησε (ςυπὶ ἡ ζυρτα [ἐςυπά, {γ118}.} 1], ἐνοχλησεν 16, ς3, 131, 236. παρηνωχλησεν 20, ὅς, ι2ι. ΑἸὰ, ΑΙοχ. ἐνοχλισεν κ6. ἩνοΧλητεν ξ7. ηνωχλησιν 6,. Φαβηνοχλυσαν 7ς. ενωχλησιν 77, (8 5» ἴδ. πιᾶγρ. τς ἘΔ.) 124. Θέ, 

ἈΠ καὶ ἔδωκε, Ατη;. ΕΑ. 

ΟΙΦΙ, 134. 

Νῖς. καρηνόχλ. αὐτῷ) ἀοίαιὶρ α072} δωσε ὅγγ. Βαι- ξεδτ. αὐτῷ 
αὐτὸν Χ, τς, 30, 44) ςό, 63, 64, γι, γ6, 82, 84.) τού, τοβ, 121, 134. (ΟΠΡΙ. ΑΙὰ. ΑΙεχ. τὸ πνευμα αὐτῇ 29. επ' αντογ. ξς. Ἔ μεγα. λῶς Θἰδοτρ. αὐτὸν σφόδρα. ϑίαν. Οἴιος. καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλε] καὶ αὐΐη ἀπηγγηλε τὸ προδλημα 84. αὐτὴ δὲ ταχὺ ἀπήγγειλε ϑ[αν: Οὐἶτορ. ἀπήγγειλε] -Ἑ αὐτὸ 44. -Ἐ τὸ προδλημα «4, 7ς, γό, 
82, τού, 134. - ελάσπὶ ἢ Χ ἰπ ομδγαίξ, χηίπογ ΑΙοχ. τοῖς υἱοῖς] α τοῖς Αττη. τ. Ατπῃ. Ἐά, αὐτῆς] αὐτὰ τ6. αὐτοῖς Οῖ; Νῖς. αὐτῆς Ατη,. τ. Ασῃ, Εά. Οεογρ. ϑῖαν. 
ΧΥΤΙΙ. εἶπαν] εἰπον 44) 595) 75 84) τού, 134. (οπηρί. αὐτῷ] αὐτῇ τοό. αὐτῷ οἱ ἄνδρες] α οἱ Αττη. τ. Ατπι. Ἑά. οἱ ὥνδοες αὐ. τῷ Οεοῖρ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] κα ἐν ΑΙεχ. τῇ ἑδδόμη},, τῇ Αἴτα. τ. τρὸ τῇ ἀνατεῖλαι] τριν δυναν ας, 18, 20, 44) 54) 64, γι, γς, γό, 82, 84, τού, 1οϑ, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Οδοῦρ. τριν δυνη το. τρινὴ (4) δῦναι 30. ΑΙά, πριν ἢ δυναι τι. τρὸ τῷ ἀνατ. τὸν λ.] ἀπίεφμαπε οσολάεγει (ἱ ὅγτ. Βαι- εῦσ.Ό ἀνατελαι ] δυναι τό, ζ5, ξξ, 56, ς7, «8, 63, )7, 85» 131, 144, 300, 236, 237. (αἵ. ΝΝίο. δοῦναι 53: ΤΙ γλυκύτερον] - ἐξ Οοορ. Τί γλυκύτερον---πσρόδλημά μ8] φυϊά ἀωϊείαε »ιελΐε, οἰ φιὶαὶ ζογεΐας ἰροαο ἢ “44 φμα ἐς γοιροποϊε ὁ δὲ ποθ ἀἰρηε εηῖς οἰρκζασι πιεᾶπι, πον ἐπυρη δεῖς φιαβίοπενα σεεαην, Ααρτο. καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος] ἢ τί ἰσχυρότερον ὑπὲρ λέοντα Ἀπη.. 1. Αγ. ἘΔ, καὶ ἢ τί ἰσχυρότερον λέοντος Θεοῦ. α χαὶ δῖαν. Οἶἶτορ. καὶ εἶχεν αὐτοῖς Σαμψὼν] ἀπεκρίϑη Σαμπσὼν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Θέοτρ. Εἰ μὴ] ἐᾶν μη το, τοβ. Εἰ μὴ---δαμάλοι μ8] εἰ ὶ καταδμηϑεῖσα ἦν καὶ δώμαλίς μου Ἄττῃ. τ, Ιῃπ τηᾶγρ. μαδοῖ ἥτε, εἰ ἱππυῖξ, οτεα Β116 εἰξ, ἱερεμάυπι---εἰ οὐ καταδαμάσαντες ἦτε τὴν δαμαλίν μα Αττη. Ἑά. εἰ οὐκ ἣν καταδμηϑεῖσα καὶ δώάμιαλίς με Οεογρ: ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μ8] κατεδαμαάσατε τὴν δαμαλιν μα Χ, τ ὃ; 16, 18, 10, 20, 30, ς2, ς3, ςς, ς7, ς8, 63, 64, γι, 77. ὃς, 128, 131, 144) 2090, 236. (οπηρί. (αι. Νίς. ἢς, πῆ δαμαλην, ςό6. ἥς, ηἴῇ κατεδαμησατε, ϑῖαν. Οἰἶτορ. κατεδαμαάσατε μὲ τὴν δαμαλιν 44, (4, γ)ό, τοό, 134. ΑΙεχ. ὥς, πἰῆ κατεδαμάσετε, 121. ΑἸά. κατεδαμα- σαται μα τὴν δαμαλὴν )ς. καταδαμασατε μὲ την. δαμαλιν 82, 84, καϊαδαμασατε τὴν δαμαλιν βου το. δαμάλει] δάλει (Πο) 237. ἔγνωτε] εὑρετε Χ, 18, 29, 30, ς4, 557) 39, 64, 82, τοῦ, 121. 128. Οὐοπρὶ. Αἰά. ξυρῆτε τς, 10, 44, τού, 134. ΑἸδεχ. πυρᾶτε τηᾶτρ, ς8, εὐρῶτε γ1, γό, 8,,, ηυραται )ς. τὸ πρόδλημα με] μα τὸ τρο- ὅλημα ς4) ς9, 7ς, 82. 

ΧΙΧ. Καὶ ἥλατο ἐπ᾽ αὐτὸν] Εὶ ἀροϊσίρ “εν ξασε Ατλθτοῦ. Ἵ- λατο] κατευϑυνεν τ 5), 18, 19, 29, 30, 44, ς4, 58, 64, )ς, γό, 81, 84, τού, 1τοϑ, 121, χ28, 134. (μρΡΙ. ΑΙ4. ΑΙεχ. Ατῃχι σ. Αγ. Ἑὰ. κατηυμυνεν ςς, 7γ1. ἔπεσεν ϑ8ῖαν, πνεῦμα] τὸ πνευμα ζ8. Κυ.- [5] τὰ Κυρίᾳ Οεοτς. ἐπάταξεν] ἔπεσεν φοττ. αὖ αἱ. χη. (ουπι ἂρ ἤαρτὰ ἱξουηά, {γ}]Δ θαι} ςς. εἐπαισεν (ουπι ε ὥρια αἰ) το8. ἐπα. ταξεν ἐξ αὐτῶν] ἔπαισεν εἐκριϑεν Χ, τς, 71, 121, 128. Οοπιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. ἔπεσεν ἔχειϑὲν 18, 19, 29) 30, 58. εχιαᾶσεν εχειϑὲν 44, (γό, ΟὈίζυτε) :οό, 134. επαισεν εκει 64. επιᾶσε 84. ρβεγοιι ἱπάξ Ααλργοί, ἐξ αὐτῶν] εκειϑὲν 54, 82, τοϑ. ἔκες ςς, )ς. ΑΠη. 1. Ἅπη, Εά. Οδογς. ϑίαν. τριᾶκ, ἄνδρας] ΤΥ. Ατη. τ. Απη. Ἐά. καὶ ἔλαδε---ςολὰς] καὶ ἔλαβεν ἔδωχε τὰς ςολὰς αὐτῶν Αγ. 1. ἢρ, 
καὶ ἔλαξε τὲ ἱμάτια αὐτῶν) , 44. ἔλαβε τὰ ἱμάτια] κατεδαλεν τας φολας τηᾶγρ. Ξ8. τὰ ἱμάτια] τας γολας τῷ, 18, 19, 30, ς4) τό, 63, 64, γι, 755) 82, (πιαγρ. 8ς.} 158. Οὐοπηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. τὰ ἱμάτια αὐτῶν] , 20, ςξ, γ6, 84, τοό, τὰς φολας τοῦ, τὰς ξολὰς]α τς, 18, 19, ς4) ς8, 64, 71) 73) 82, τοϑ, 128. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ἔ αντων τό, γ6, 84, τού, 134. αὐτοῖς Οεοτρ. αὐτὸ ϑαν. Οἴἶτορ, τὸ ἱμάτια ϑαν. Μοΐ,. τοῖς ἀπαγγείλασι] οἱ οπήγγειλαν ΘΟ οι. ἀπαγγείλασι] ἄπαγ- γεῖλά σοι (ἢς) το. αναγγειλασι ς8, )γ1. τὸ τρόδλημα] αὐτὰ τὸ προδλημα τό, 77, α16. Οχι, Νῆς. λ προῦλημα τρ. - αὐτὰ 44, 

ΚΕΦ. χιῇ 

1}, 

τᾶ 

19. 



ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 
ΚΕΦ. ΧΙΨ. 

γὰς  Ὴ τοῖς ἐπαγπείλασι τὸ τρύδλημα! ᾿χαὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ Σαμψὼν, χαὶ ἀνέθη εἷς τὸν οἶκον 
18 πατρὸς αὐτῷ . 

ΓΗΒ 

Καὶ ἐγίνετο ή ω πλίνο ἐνὶ τῶν φίλων αὖτϑ, ὧν ἐφιλίασεν. 

ΚΑΙ ἀάμὰν . ἡμέρας ἐν ἡμέραις -ϑερισμᾷ. συ χαὶ ἐπεσκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖκα 

αὐτῷ ὃν ἐρίφῳ αἰγῶν, χαὶ εἶπεν, Εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μ8 χαὶ εἰς τὸ ταμεῖον" χαὶ ὃκχ 

ὅδωχεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰσελϑεῖν. Καὶ εἶπεν ὁ ὁ πατὴρ αὐτῆς, λέγων, Εἷπὰ ὅτι μισῶν ἐμί- 

σησας αὐτὴν, χαὶ ἔδωχοι αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐχ τῶν φίλων σου" μὴ οὐχὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα 
2 ς΄ ε»5Ν Σ. “7 ΕΝ 7 5 Ν δ. - 
ἀγαϑωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; ἔςω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς. 
ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ᾽ αὐτῶν πονηρίαν. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψὼν, ᾿Ηϑώωμαι χαὶ τὸ 

Καὶ ἐπορεύϑη Σαμψὼν, χαὶ συνέ- 
λαδε τριαχοσίας ἀλώπεχας, καὶ ἔλαξε λαμπάδας, χαὶ ἐπέφρεψε χέρχον «πρὸς χέρχον, χαὶ ἔϑηχε 

54) 9, 74) γ6, 85, 84, τού, τ34, 290. ὡρογίσϑη ϑυμῷ] εϑυμωθϑὴ 

ΟΡΥᾺ Ἃ, τς, 18, 19, 29) 30, 44) ς4) ξ 6.) 48, 64) γ1,) γ6, 82, 84; 
(πιαηρ. Βς.) τού, τοθ, 121») 128, 134.- Ὁ πυρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐθυμώθη 
ἡ ὀργὴ (ἢς) γς. πατρὸς αὐτῷ] ττατρὸς αὐτῷ Αγη;. τ. Αγηϊ. Ἐά. 
Θεοῦ. δίανυ. 

ΧΧ. Καὶ ἐγίνετοτ-ἰφιλίασεν) ἡ μ δὲ γυνὴ Σαμψὸν συνῴκησεν ἑτέρῳ 
αἰκδρὶ ὃς ἦν εἷς ἐξ ἱταίρων τῇ πότε αὐτὰ ϑῖαν. Οἴτορ. ἔς, ἔπε τῷ πιό- 
γα, δίαν. Μοίᾳ. ἐγένετο} συνωκησεν γς. (8ς. ἴῃ πιᾶγρ. υἱ Εά,) 
ἐγένετο---ἰφιλίασεν] συνωκησεν ἡ γυνὴ Σαμψων τω νυλφαγωγὼ αντῇ, ος 
ἦν ἐτάαιρος αὐε Χ, τς, τό, 18, 30, 44) 52, ς3, 54) 57, 58) 64) 76, 77», 
84, τού, τοϑ, 1289 131) 134, 144) 200, 216. Οοηιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ζλι. Νίο. ἢς, οὐπὶ ἕτερος Ρίὸ εἐταιρος, 195) 20, 71. 80) οὑπὶ αὐτου 

Ῥίο Σαμψον, 44) τ6. ἔς, οὐπὶ συνοικῆσεν ΡΓῸ συνωχῆσεν, 121. συγω- 
κῆσεν ἡ γυνὴ Σαμψων τω νυμφαγωγὼ αὐἶα ος ἦν ἐτερος ((οΥτ. ουπὶ αἱ 
ἔωρτα ἔπ. δὴ ]. τ.) αὐτῷ ςς. συνωκῆσεν ἡ νι Σαμψων τῷ νυμφα- 
γωγω αὐῇε ὁ ὃ ἦν Ἱτερον ἄυτιν 63. συνῴκησεν ἡ γυνὴ ἡ Σαμψὼν τῷ νυμφα- 
γωγῷ αὐτὰ ὡς ἦν ἕτερος ([ς) αὐτὸ 82. συνῴκησεν ἢ γυνὴ Σαμήσὸν 
μιτὰ τὰ νυμφώγωγα αὐτῷ ὃς ἣν αὐτὰ φίλος Ασην. 1. Ασῃ. Εά. ἡ γυνὴ 

Σαμπσὸν συνῴκησε τῷ ᾧ αἰνϑρὶ ὃς ἥν εἷς τῶν ἑταίρων αὐτὰ Οέοτς. ἑνὶ 
“τῶν φίλων) τῶ νυμφωγωγῶ (40) 75. τὼ νυμφαγωγω ος ἣν ἑταῖρος αὖ- 
ΤῊ ἕν τῶν φιλων 237. ἕν! τῶν φίλων αὐτῶ, ὧν ἐφιλίασεν) τω νυμφα- 
ψώγω αὖτε ος ἦν ἐταιρος αὐΐε Βς. ὅν ἐφιλίασεν) ὅς ἥν ἑτέρος αὐτῶ 
(8ς) )ς. ον ἐφιλιασε 237. 

1. μεϑ' ἡμέραι] ,.4. Ὧν ἡμέραις] ἐν ἡμέρα τς. καὶ ἐπε- 
σχίψατο] , καὶ 44, ς8, 237. καὶ ὶ ἐπεσκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖ- 
κα αὐτὰ} καὶ ἐπίσκεψιν ἐποίησε Σαμπσὸν τῆς γυναῖκος. αὐτῇ Απη. 1. 
τι. Ἐά. καὶ ἐπορεύϑη Σαμπσὸν πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτῇ Οεογν. 
Σαμψὼν] Σαμψὸν ϑίαν. αὐτῷ αὐτῷ ϑ8ιδν. ἐν ἐρίφῳ] φερων 

ἔριφον 1ξ.) 18, 10, 29, 44) 54) 8, 64, 71, 7.) 76, 82, 84, τού, 1οϑ, 
1841, 128, 124. (οτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. φερων δἰρύθον ξς. ἐν ἐρίφῳ 

αἰγῶν} ἦγεν ἔριφον ἵνα ἐξ αἰ γῶν ΑπΏ. 1. ἄγων ἶ ἔριφον ἕνα ἐξ αἶγων 
Ἀπη. Ἑὰ. ὥς, ἥηε ἕνω, δῖαν. καὶ ἦγεν ἔριφον αἰγῶν Οϑοτς. Εἰσε- 
λεύσομαι} οι ελευσομαι τό. εἰσελευσωμᾶι 75. καὶ εἰς τὸ ταμεῖον] 
4:5 τὸν χοίτωνοι 1ζ7 105) 205) 44) 54) 64» 71, 785 76, 84) τοῦ, 121) 134. 

(οπιρὶ. Αἰεχ. α καὶ τό, ς3, ςό, ςγ, 63, 77) 8ς, 131) 144) 436. ΟΔῖ. 

Νῖς. πῃ. :. Απη. ἘΔ. Οδοῦρ. 8ϊαν. εἰς τὸν χοιτωνῶ τϑ. εἰς τὸν 
κοωτωγα ΜῈ 82. λ 237. καὶ εἰς τὸν κοιτῶνα ΑἸά. τὸ ταμεῖον] 
τὸν κοιτωνα 30, ς8, τοϑ, 128. ταμεῖον] κοιτῶνα 5. ταμιεῖον 
409. καὶ ἐκ ἴϑωκεντ--εἰσελϑεῖν} ὁ ὁ δὲ ὲ πατὴρ τῆς γυναῖκος ἐκ ἔδωκεν 
εἰσελθεῖν Οεοχς. οὐκ ἔδωκεν) κ αφὴ (6) 4]. ἰηίετ, 12:. ἔϑω- 
4ν} ἀφηχεν τς) 18, 10) 29, 30, 44) 545 55» 58, 64, γ1; 785 76, 82, 
84. τοό, 1τοϑ, 121, 128. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. αφηκᾶν (ςοῖτ. αφηχεν) 
134. εἴασεν Αἰτὴ. τ. Ατ. Εά. αὐτὸν] αὐΐω τό, ςγ, 77, 200, 
816. (Αι. Νῖὶς. δῖαν. αὑτὴν ζτό,63. κα 237. εἰσελθεῖν} Ἔ προς 

αὐΐην 18, «4, ζ9, 7.» 76, 82, τού, 128, 134. Αἰεχ. Αζῃη. 1. Αστῃ. Ἐάή, 
Ἔ εἰς αὐτὴν 44. -ἢ προς αὐἷον ς8, 84. 

Ἡ. Καὶ ἧπεν- λέγων] ἕπὼν 18. λεγὼν 47 58, ζ9, γ4, 82. 
Καὶ εἶπεν---ὅτι μισῶν] ἕπὼν ἀντω οτι μισὼν 44. εἰπὼν εγπὸν οτὶ μι- 
“ων 118. εἶπιν] - αντω ςς. ὁ πατὴρ αὐτῆς] -᾿ προς αὐΐην 
81. λέγων] εἰπὼν 1ς) 29, 54) 71», γ6, 84) τού, 121, 134. εἴπας 
18, 108. α Ατἴη, :. Αγ. Εἀ. λέγων, Εἶπα) εἶπας 111. εἰπὼν 

εἰπῶ Χ, 64. ΑἸὰ. Αγ. τ. Αἴ. Εά. κα 30. εἶπας εἶπα ΑἸεχ, 
Οομρ. Εἶπα] ὠπας τς. ενπὸν ιϑ, 29, ς 5) 64) 71, 76, 84, τού, 
421») 134. εἴπ το. Εἶπατ-ἴδωκα αὐτὴν] εἰπὸν γαρ μηποτε με- 
μισηκας ᾳῆην καὶ εξεξομιην αντὴν ς4) 59. ἐντον γαρ μὴ ποτε μεμιησι- 
πρις αὐτὴν. καὶ ἐξεδῳμην. αντὴν 75. εἰπὸν γὰρ μηῆποτε μεμισηκᾶς αυ- 
τὴν καὶ ἐξεδομιην αὐτῳ 82. ὅτι μισῶν] , μισων τς, ξς, τοῦ, 134. 
Ἄσαι. 1. Ασπι, Ἐὰν . ὅτι Αἰά, ἐμίσησας} ἐμισησὰα 111, μεμι- 

γονσ. 11. 

6... εξιδωμην τοῦ, 134. 

"τοῦ, τοϑ, 1219 128, 134. Γοπρὶ. Αἰά. 

τέρα ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς ἐξίν Οεοτε. 

ἔδωχα } ἐξεδομὴν 44, γ6, 84. εδωκας 
ἑνὶ τῶν] Ατῶν τό, ς3,) 57, 77» 131, 144) 

200, 236. (αἴ. Νὶς. ὠ ἑνὶ τῶν ἐχ τῶν φίλων) τῶ συνετερώ ΓΠοττ. εὐ 
αι ἴαρτὰ [ἰπ. δ «αἱ. π|. ςς. ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σΕ} τω συνεταιρω 

σου Χ, τς, 18, 30) 54) 64) 71; υ6, 84, τού, τοϑ, τῶι, 128..134. 

σηκας 44) 76, 847) τού, 134. 

“Θοπρὶ. ΑΙεχ. τῶ συνετερῶς σι 10, 29, 7 5 “7, 82. τω συνεταιρω μα 

44- τῶ συνετρὼ σου 58. ἕν! τῶν συνεταίρων σου ἈΪΙ. τῷ φιλῷ' σου 
Ατπ!. :. Απῃ. Εὰ. ἑνὶ ἐκ τῶν φίλων σὰ Θεογρ. 8αν. μὴ ἐχὶ} ὄχ 
δὲ Χ, ς4, 75. ΑΙεχ. οὐκ ιδα τς, 18, το, 44) ᾿ς» 59. 64, γι, γό, 84, 

μὴ ἐχ τό, 131. ἰδὲ 20, 
μὴ ἐχὶ--οὐπὲρ αὐτήν] καὶ ἰδὲ ὧδε αὐτῆς ἀγαϑώ- 

ἡ νεωτέρα] --" αὐὔης ΠΤ], τό, ς,, 
53) 57» 855) 131) 144) 200. (αἴ. Νίο. ἀγαϑωτέρα ὑπὲρ'" αὐτήν] 

κρείσσων αὐης ἐξὶιν Χ, τς, 18, το, 29, 30, 44, 54. ἐς; 64, γὅ, 85, 
1οϑ, 121) 128, 134. (ουρὶ. Αἰή. Αἰεχ. χρεισσον αὐτῆς ἔριν᾿ ς8, γῖ, 

γξ5 τοῦ. κρείσσων ἀντῆς 84. ὠγαϑωτέρα ἐσὶν ὑπὲρ αὐτήν Ατπι. τ. 
Αὐτὰ. Ε4. ἀγαϑωτέρα αὐτῆς ἐξὶν δ᾽ιἀν. ἔσω δή σοι] ἔστω σοι δή 

σοι (ἢς) 82. α δὴ τοϑ. Οὐρὶ. ἐγὼ δὲ σοι 131. ἔςαι αὕτη σοι 
Απτη. 1. Αὐπι. ἘΔ, ἔρω αὐτὴ νῦν εἰς γυναῖκα σε Θέεοτρ. δή σοι] 
ΤΥ. ΑΙεχ. σοι νῦν ϑῖαν. ἀντὶ αὐτῆς} ἀντ᾽ ἀντης Χ, τς, 18, 44, 
ζ4, ς8, 64; γς, 82, 8.4) τού, 128, 134) 144. Οοπιρῖ. ΑἸεχ. αὐτῆς] 
ταυτῆς 71. 

1. αὐτοῖς] αὐω Χ, τς) 18, το» ζ2,) 54, ς8, 64, 7ς» 76, 82, 84, 
τού, 1τοϑ, 128, 134. Οομρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. δ᾽αν. α Απῃ. :. Ασῃῃ. Ἐχὶ, 

Ἠϑώωμα!ι]} ἡϑώομαι 16. αϑῶωος εἰμι ςς.- Ἠϑώωμαι--ἀλλοφύλων] 
7πποοεης (μετ ἐρο ἀαο υἱεε αὖ “]Π]οράγἰ ἐς Οτὶρ. ἴῃ Οαπιὶο. Ἠϑώωμαε 

καὶ] αϑωος εἰμι Χ, τς» 19, 29) 30, 44» 54) (ς8, ἴῃ τᾶγρ. υὐ Ἐὰ.) 64, 

γι. 755) 76, 84, 84) τοό, τοϑ, 121) 128, 134. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. ηϑωο- 

20. Ἔχ! ιδε 82. 

μᾶι τ31,)144. Ἠϑώωμαι καὶ τὸ ἅπαξ] ἀϑῶος εἰμὶ ἐγὼ τὸ ὥπαξ 
Ατῖη. 1. Αγπι. Ἐά. ἠϑωωμένος εἰμὶ νῦν ἐγὼ τὸ ἅπαξ Θέεοῦρ. ἀϑωό- 

σομαι νῦν ϑίαν. Οἴτορ. αϑῶος εἰμὶ νῦν δῖαν. Μοίη. καὶ τὸ] κα και ὁ 
τό, ς1, ςό, ς7, 63, 64» 77. 85, 131) 144) 236, 237. ΑἸά4, (αι, Νῖς.. 
ὥπαξ])] απαξ τατο ες. ἀπὸ ὠλλοφύλων] α ἀπὸ 23). ἀλλοφύ- 
λὼν] των αλλοφυλων 15) τό, 18, 44) 545) 58, 64, )ς, 779 82, 84) 8ς, 
τού, 1οϑ, 128, 121) 134) 1445) 200, 236. Οοπϑρί. ΑΙά. Αἴεχ. Οἱ ι. 

ΝΙςο. Αἴτῃ. 1. τῶν Πιλιγῖμ Οεογρ. Θιλιξὶμ ϑᾷιν. Οεἶτορ. Φιλι- 

φὶμ 8ιαν. Μοίᾳ. ὅτι ποιῶ ἐγὼ] οτι ποιω Χ. φαία ῥαείαπι Οὐδ. 
ἴοο. οἶς. ᾿ εἰ ποιῶ ἐγὼ δῖαν. Οὗτος. ποιῶ ἐγὼ] ἐγὼ ποιήσω 44) γ6, 
84) τού, 134. ΤΥ. ς4,75. ΑΙεχ. ποιήσω ςς. τοοιήσω ἐγὼ Ατπ]. 1. 

Αττι. ΕἘὰά. μετ᾽ αὐτῶν] μεθ᾽ ὑυμὼν τηᾶτρ. ςβ, (ιν νἱάετυτ.) ὀ μετ᾽ 
αὐτῶν πονηρίαν] μεϑ᾽ ὑμῶν κακα τς», 18, 19, 44) ς45 64, )ς, 76, 81, 
τοῦ, τοϑ, 1:28, 134.- Ὁοιηρί. ΑἸΔ. ΑἸεκ. μεϑ᾽ ἡμῶν χάχα (9. κακὰ 
μεϑ᾽ νμὼν 84. τοῤῥμειμι ππαῖα Οὐ. ἰος. εἶ. τοονηρίαν μετ᾽ αὐτῶν 

Οεοτρ. μετ᾽ αὐτῶν κακόν ϑίλν. πονηρίαν] κακα Χ, 29, 30, ςς, 
58, 719) (πιᾶγρ. 8ς.) 121. φονηρα 63. 

ΙΝ. καὶ συνέλαβε] εἰ σεοερὶ! Οἷα. ἴος. οἶξ. τριακοσίας] τρια- 

κοσίες (οπηρ. ἀλώπεκας] ἴΏργΑ ἀλωπεκας εἰξ δὴ αἱ. τι. σπῖρε:. 
τού. λαμπάδας) τ΄ τ λαμπάδας 83αν. Οἴτορ. καὶ ἐπέγρεψε 
κέρκον πρὸς κέρκον) καὶ ἔδησεν αὐτὰς εἰς τὸ αὐτὸ κέρκον πρὸς κέρκον 
Ατ. 1. σι. Εά. καὶ ἔδησε πάσας εἰς τὸ αὐτὸ πρὸς χερχες δίαν, 

Οἴἶτος. ἐπέρρεψε] συνέδησεν Χ, τς, 18, 19, 29, 44» 54) ςς) (πιᾶγρ, 
ς8.) 64, 71, 759 76, 82, (πιᾶγε. 8ς.) τού, 1τοϑ, 128, (13:1, σὶ. ἱπιςη.) 
134. Οοπιρ!. ΑἸά4. ΑἸεχ. συνεδυσεν 30, 84. αἀντέγεψε ς8. εδησεν 

τῶϊ. Οεορ. δῖαν. Μοίᾳ. ἡίσαυΐ Οὔ. ἰος. εἶϊ. ἴἔϑηκε) εδὴῆησεν 
121. ΑΙ4. ἔρησε διαν. λαμπάδα μίαν] τὰς λαμπάδας Απῃ. τ. 
Αγ. Εά. Τι. ϑίαν. μία") Ν 84. ἀναμέσον) ἀναμέσων 144. 
ἐν μέσῳ Ατη. τ. Ατπι. Ἑά. ἀναμέσον τῶν δύο κέρκων] ἱπίεν ἄμα 
ἐαμάία: υκίρίωπι Οτὶφ. ἴος, εἶς, τῶν δύο κέρκων] τῶν κερχὼν 16, 77, 
426. (δι. Νῖς. αὶ γῶν 7ζ. Τῶν Β. κερκων διρεγαδάπησ δὸ οδάειῃ 

Κ 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 

"“ 2 ΌΟ ΝΣ» 94 2 ἈΦ Ψ ᾿᾽ 2 ὅδ᾽ τεγοές ἐξαπέςειλεν ἐν τοῖς. ςἄχυσι τῶν ἀλλοφύλων" χαὶ. ἐχάησαν ἀπὸ ἅλωνος χαὶ ἕως ςαχύων ὀρῶν, χαὶ 
᾿ ζ΄ ᾿ ς΄» » ω : .»»"»ἤ» ΞΙ ἕως ἀμπελῶνος χαὶ ἐλαίας. Καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι, Τίς ἐποίησε ταῦτα. χαὶ εἶπαν, Σαμψὼν 

3 ρο ὡΩ ἋἊμν 93. ἃ ρ. 9 δὲ ΄ Β 9 ἡμῖξ ὁ γυμφίος τ Θαμνὶ, ὅτι ἔλαξε τὴν γυναῖχα αὐτ, χαὶ ἔδωχεν αὐτὴν τῷ ἐχ τῶν φίλων αὐτῷ ἫΝ 
χᾶι ε «᾿ Ξ “» “ . 9 ν0 3 ΄ Ν,.., ἀνέξῃσαν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν, καὶ τὸν οἶχον τῷ πατρὸς αὐτῆς ἐν πυρί. Και εἰ- ἧς Α : ΓΕ ἊΝ ᾿ τ ΝῚ " ΕῚ ᾽ὔ Ε] ς. .ω ἊΜ». 

σεν αὐτοῖς Σαμψων, Ἐδν “ΤΦοίῆσητε ὅτως ταύτην, Τ᾽ ἢ μὴν ἐχδιχήσω ΕΥ̓ ὑμῖν, χῶἂι ἐσχᾶτον χρ.-. 
! ν»ᾳ τ ; ᾿ 

δ . Ζ΄ , - Ζ7 τι" νη, ᾽ πάσω. Καὶ ἐπάταξεν αὐτὰς χγήμην͵ ἐπὶ μηρὸν “πληγὴν μεγάλην: χαὶ χατέξη χαὶ ἐχάσισεν ἐν 

[ΠΔΠῚ], ἔν μέσῳ 84.. καὶ ἔδησεν] ργαπηϊτῖ. ἐν μεσω Χ, γ6, τού, 
121) 134: βγαταϊες, ἐν τω μεέσὼ τ΄ς, τό, 18, 29, 30, ξς4, τό, ς7, 63, 
4, 77» 88γν. 128, 131) 144) 200, 236. (εἴ. ΝΙο. εν μβέσω 19, 44. 
λ 84) 58, 75, 82. 514ν. ἐν τῷ μέσῳ τοϑ. Οοπιρὶ. Αἰεχ. καὶ ὠδή- 
γῆσε ΑἸά. 

ΟΥ̓, ἐξόιαυσε] ἐξηψεν τς, 18,10, 29, 30, 44) 54) 5, 48, 64, γ1, 75» 76, 82, 84, (πιαγρ. 8ς.) τοῦ, τοϑ, 121, 128, 134. Οὐομρὶ. Αἴεχ. 
Αγᾳι..1. Ασπτη. Ἐά. ὅῖαν. ἐξαπέςειλεν] 4. αὐῇοις τ6. Ἕ πὺρ 236. 
ἐπ! ἐας Οἱξ. ἰος. οἶς. -Κ αὐτὰς Οεοης. δῖλν. ἐν τοῖς κάχυσι] 
εἰς τὰ δραχμαῖα Χ. εἰς τὰ δραγμαῖα τς, 18, 29, 44, ς45 ςς» 8, 
64, 717.735. 76, 82, 84, (πάγῃ. 8ς.) τού, τό8, 121) 128, 134. Οομρὶ. 
ΑΙεχ, εἰς τὰ δερμαΐα το. εν »ιεδες Οὔρ. ἰος. οἷ. εἰς. δραγμαῖα 
Ἀπη. 1. ἄγῃ, Ἐ4. εἰς τὰς ἀγρὰς δῖαν. τῶν ἀλλοφύλων] τῶν 
Πιλιρὶμι Θεοῖς. τῶν Φιλιςὶμ δ8[αν. καὶ ἐκάησαν---ἐλαίας] και 
ἐνεπυρισενίτες καχνας καὶ τὰ τροτεϑερισμενα απὸ ςοιβὴς καὶ εὡς ἐρω- 
τος χα! ἐὼς ἀμπελῶνος και ἐλαιᾶς ς, ς4, 64) τοϑ. ΟορΙ. ἄς, ηἰᾶ 
φυξης ΡΓῸ ςοιδης, το. ΑΙεχ. ἔς, πἰῇ τῆς ξοιδης, 44, γῦ, τού, 134. 
ἢς, πἰἢ τῆς συξης, 9. ἤς, πη] τῆς ςοιξὶς, 82. καὶ ἐνεπύρισε τες ςα- 
νας καὶ τὰ προθερισμεναγεπο φοικῆς καὶ εὡς εγωῖος καὶ εως ἀμπελῶνος 
χαὶ ἐλώας 18, ἔς, οὐπὶ τῆς σοιξης ῥρτῸ ροικης, 84. καὶ ἐνεπυριᾶεν 
τες ξαχνᾶς απὸ ςοιξῆς, καὶ εως ἐρωῖος, καὶ εως ἀμπελώνος, καὶ ἐλαιᾶς 
.39» 121. Χαὶ ἐνέπρησεν τὰ προτεδερισμενα απὸ ςοιδης καὶ ἐως ἐξωτος 
χῶὶ ἐὡς ἀμπελῶνος χαὶ ἐλαίωνος Ξ8. καὶ ἐνεπύρισε τοῦ στώχνας (6) 
καὶ τὰ τρωτεϑερισμένα ἀπὸ τὴσ τυξὴς (πο) καὶ ἕως ἐρῶτος, καὶ ἕως 
ὠμπελῶνος καὶ ἐλαίας ς. ἐνεπύρισε τὰς ζαχυὰς καὶ τὰ προτεϑε- 
βρισμενα ἀπὸ φσιδης, και εὡς ἐξωτος καὶ εως ἀμαπεέλωνος καὶ ἐλαιᾶς 128. 
4, ἑποεμαὶὶε οπῖμες ποθ; δογίηῃ, εἰ “βιίρεῖαε ξογενη, οἰ οἱπεας ἜοΥ ΜΙ, οἰ οἰϊ- 
νεῖα ξογμη Οτΐρ. Ἶος. εἶ. καὶ ἐνεπύρισεν τὲς γάχνας καὶ προτεϑε- ᾿βισμένα. ἀπὸ ςοιξῆς ἕως ἑκῶτος καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἕως ἐλαίας Ἀστη. 1. Αση. Εὰ. καὶ ἐνεπύρισε τὰς αἀἰγρὰς ἀπὸ ςοιδῶν ἕως γαχύων ἐςώτων, καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας ϑῖαν. οί. ἐκώησαν] ενε- πύρισε τὲς καχυας τό, ζΩ, ς3, τό, ςγ, 63, γ7, ὃς, 131) 144) 200, 236. ΑΙὰ, ἐνεπύρισαν τες σαχυας 30. ἐνεπύρησε τὲς γάχνας Οι. Νῖὶς. ἐκάώησαν---ςαχύων ὀρϑὼν] ἐνεπύρισεν τὰς ςαχνας ἀπὸ ςοιδης καὶ εὡως ἐγώτος Χ, γ1. ἢσ, οὐπὶ συξης ργὸ φοιδης, ξς. ἐνεπύρισεν ἕως ςοιδῶν δῖαν. Οἴἶζορ. ἀπὸ ἄλωνος---ὀρϑῶν] πὸ ςοιξης χα! εὡς ἐξωτος ὅγζ. ᾿ Βαι- Ηεῦγ. ἅλωνος] ταὰ ἀλώνγος 30. - Μερινῆς 5. καὶ ἕως ςα- χύων---ἐλαίας καὶ ἕως ςοιδῶν καὶ ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας αὐτῶν Θεοῖς. ἕως ἀμπελῶνος αμαπελῶνας ΑἹᾺ. ἕως ἀμπελώνων ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐλαίας] ἐλέας (ῆς, ξιχηγ αἱ ἔργα 11π.} 131. 
ΨΊ, Καὶ. εἶπαν 1] , 237. Καὶ εἶπαν ὉΪ5] καὶ εἰπὸν 445 ζ4, 

89, 73), 76, 82, 84, 124. χαὶ λέγεσιν Ατἴπ). 1. ἄσῃ. Εὰ. οἱ οἰλλόφυλοι] -[- αὐτοῖς εοσρ. ταῦτα] τὸ χρῆμα τῶτο Οεοζς. χαὶ εἶπαν 2]  ς3. εἰ μὴ ΑΙά. Σαμψὼν] Σαμπσὸν ἴῃς ἴηῆπ) Ἄπῃ. 1. Απη, Ἐς. ἰὮ νυμφίος τῷ Θαμνὶ] ο γαμέρος τε Θαμναθαια 
Χ, ας, 18, 19, 20, 44) ξ4, ς8, 63, 64, γι, γ6, 82, 84) τού, 1:οϑ, 121, 128. (οπιρ], ΑἸεχ. 9 γαμέξρος τε Σαμναϑαιξ 30. ο γαμῶρος του Θαμναϑει ςό. 0 γαμξρος τε Θαμναϑ' 7ς. ὁ γαμᾷρος τε Θαμνα- σϑαια 124. ἃ γαμβρὸς τῷ Θαμναταίου ΑΙά, γαμξρὸς τῷ Θαμνὶ Αππ. τ. Αγῃ). Ἐὰ. ὁ γαμθρὸς τῷ Θαμνίτε Οεοῖρ. ὁ γαμβρὸς Θαμναϑὶ δΙλν. Θαμνὶ] Θαμνῇ τό, 131. Θαμναϑαικ ςς. ὅτι ἴλαξε--φίλων αὐτῇ] ὅτι ἀπίϑωκε τὴν γυναῖκα αὐτῷ ἑνὶ ἐκ τῶν φίλων αὐτῷ ϑϊαυ. Οἴἶτορ. καὶ ἔδωκεν αὐτὴν] α αὐΐην ς8. Αγῃ. 1. Αζηι. Ἐά. γχαὶ ἔδωκ. αὖτ. τῷ ἐκ τῶν φίλ. αὐτῷ] α 47. τῷ ἐκ τῶν φίλων] Τῷ συνεταιρῳ Χ, τς, 18, 30, 44, 54) 58, 64, γ1, γ6, 84, τού, 108, 121, 128, 134. (ὐομρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. τον ἐκ τῶν φιλων τό, τω συνετέρω 10.) 299 7ζ.. 82. ἔνι τῶν Φιλὼων γ7γ. κα Τὼ 236. τῶ φίλῳ στη. 1. .᾿Αππη. Ἐὰ. ἑνὶ τῶν φίλων ὕξοῦρ. ἑνὶ ἐκ τῶν φίλων ϑίαν. Μοία. τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτῶ} των εκ τῶν φιλὼν αὐτὰ (ῆς 4 νεὶς γαῖα {τηϊ ἐγαί8.) 131. χαὶ ἀνέξησαν] και ἐνεδησαν 11, ἐἐγί. πρησαν] ἐνεπυρισαν Χ, τς, 18, 29, ς4) ςς, 64, γ6, τού, 121, 128, 134. Οομπρρι..- ἐνέπρισαν τό. "ἐνέπρησαν αὐτὴν---ἐν πυρί } ἐνεπυρησᾶν τὸν θικὸν τὸ πᾶτρος αὐΐης χαι αὐτὴν Τ᾿ πῦρι το. ἔς, ΠΠΠ ἐνεπυρισαν, 20. ἐνεκυρισαν αὐΐην καὶ τὴν οἰκίαν τὰ πατρος αὐΐης καὶ τον παάτερα καὶ 

᾿ Ὥς, ἥπε τῆν, ς7. 

 ὅτω ὥληγακις οὐχ εὐδωκησω, αλλα τὴν 

᾿ τσαύϊα τὰ ἀντὼν καὶ καϊεκαυσαν ἐν πυρι 44. ἐνεπυρισαν Τὴν Οἰχιᾶν τὰ 
Θαῖρος αὐΐης, καὶ ἀντὴν χαι τὸν πατερα αὐΐης κατεχαυσᾶν ἐν πυρι ζ4. 
ἅς; πἰἢ ἐνεπρῆσαν, ςοΗ. ἢς, πἰῆ ἐνεπυρησᾶν, 82. εἐγεπυρισᾶν τὴν οἰχιαν 
τῇ πάατρος αὐΐης χαὶ τὸν πατερα αὐΐης, καὶ αὐτὴν καεκαψαν ἐν συρι ΝΗ “ ᾽.ὦ νιν )ς. ἐνέπρησαν τὸν οἶκον τῷ πατρὸς αὐτῆς καὶ αὐτὴν ἐν τυρὶ ΑΙα. φῸῸ Ἅ “ὦ , 4" , Ά ἐνεπύρισαν τὴν οἰκίαν τῇ παϊρὸς αὐτῆς, καὶ αὐτὴν, καὶ τὸν τταἸέρα αὐ. ἰἐ 3 ΄ 3 ΄ ψ Ἁ 3. “Ὁ νὴ Ἧ [ τῆς ἐν τυρὶ Αἴεχ. ἐνεπύρισαν οἶκον σατρος ἀντῆς καὶ τὴν γυναῖκα 
καὶ πα]έρα αὐτῆς ἐν πυρί Ἅπη. 1. ΑΓηι. Ἑά. 
καὶ τὸν τα]έρα αὐτῆς ἐν τυρί 81αν. Οἴτορ. καὶ τὸν οἶκον. τῷ πατρὸς αὐτῆς] καὶ τον πατέρα αὐΐης 1], 16, ς2, ς3, τό, ςγ, 63, γ), 
131) 144... «καὶ τὸν παΐερα αὐτης, καὶ τὴν οἰκίαν τὰ σάτ ος αὐΐης γι. 

ἐνέπρησαν τὴν γυναῖκα 

“Χαϊ τὴν οἰκίαν τὰ πατρὸς αὐΐης, καὶ τον πατέρα αὐΐης καϊεκαυσαν γό, τού, 134. ἔς, ηΙἢ καϊεκαψαν ρτο καγεκαυσαν, 84. τὸν οἶκον] τὴν οἰκίαν Χ, τς, 18, 30, 64) τοϑ, 121, 128. ΟομΡρι. τὸν οἶκον τῇ πατρὸς αὐτῆς] τὸν πατέρα αὐῇης (Β ς. πηγᾶτρ,. τὴν οἰκιᾶν τοῦ παῖρος αν- τὴὉ) 236, 237. (αι. Νὶς. 
ΝΙΙ. Καὶ εἶπεν] α καὶ Οδοιγ. 

Σ21,), 134. ὼς Ἄσῃ. Εά, Βδθεῖ ἰῇ ΤΛΆΓΡ. ἃ ΡΓΠΏΔ τῆδηι Αἴζη. ἱ, ποιήσητε] ποιησῆε Χ. ποοιησηται τό, 131. σοιῆτε 44, 4, ξ0, γ6, 84, 134. ποιησαῖε ςΒ. ποιηται 75. ποιεῖετοό. ποιήσητε ἅτως ταύτην] ἕτω ἔτι ποιήσητε Αται. τ. Ατω. Ἐὰ. ποιήσητε ὑμεῖς ὅτως αὐτὴν Θεοῖς. ἔς, οὐπὶ αὐτῇ ρῖὸ αὐτὴν, ϑ᾽ιΔν. τως] ὅτω Οα! Νῖς. ἅὅτως ταύτην--χοπάσω] κτως ταὐυΐην πκ εὐδοκησω ἀλλα την ἐχδικησιν μὲ εξ ἕγος εκαςπ ὑμῶν ποιησομαι Χ, γ1, τ21. ΑΙά, χτως, 

αὐτοῖς] προς αὐΐας Χ, 44. τοό, 

Ἔκ εὐδοκήσω, ἀλλα τὴν ἐκδικησιν μοὺ εἶ ενος καὶ ἐκᾶςε ὑμῶν ποιήσομαι 18) 195) τοϑ. Αἰεχ. ἔς, ἤπε και, 18, 29, 64. (πρὶ. στὼς ταυΐην ὅκ εὐδωκησω ἀλλα τὴν ἐκδίκησιν μον εξ ἐνος ἐκαςε υμων ποιησομαι 30. 
ὅτω πλειξᾶκις δκ εὐδοχησω ἀλλα τὴν ἐχδιχησιν μου εξ ἐνος ἐκαςἪ ὑμῶν ποιήσομαι 44. ὥς, ἢ πτως, ς4, ζο, γ, 1 34. ῆς, ἈΠ εὐδωκήσω, 84. “τως πληστακχης δκ εὐδοκήσω ἐν υμιν (ϊῃ ΠγΔΓρ. ἐκ πσυχασω (υϊ ν]άεῖι.) εἰ μὴ σοιήσω τὴν ἐκδίκησιν με εξ υμων) ς8. 

ἐκδίκησιν μὸν εἶ ἔνος ἐκαςε ὑμῶν ποιησωμε 7ς. τως τανΐην οὐκ εὐδοκήσω ἀλλα τὴν ἐκδικησιν μον εξ ἐνος ἐκαξ ἡμῶν ποιήσομαι οτι οἰ μῆν ἐχδικησω εν ἐμοι καὶ ἐσιχαῖον ποπασὼ 77. τως πλειςάκις εκ εὐδοκησω, αλλα τὴν εχδικησιν μου εξ “γος Ἐχῶρξ ὑμῶν ποιῆσωμεν 82. «τως τλειγάκις εκ εὐϑοκησω. αλλα τὴν ἐχδικησιν μὲ εἶ γος ἑκαςὰ αὐΐων ποιησομαι τοῦ. ταύτην] “Ἔ εκ εὐδοχησω" ἀλλα τὴν ἐκδίκησιν μον εξ ἕνος ἑκαςε ὑμῶν τοοιησομαᾶι 16, ς2, 131, 200. (δῖ. Νίςο. -Ἐ ὡκ ἐχδικησω, ἀλλα τὴν ἐκδίκησιν με εξ ἐνος ἐκαςε ὑμῶν ποιήσομαι 236. ταὐτην--κοπάσω] πλιςάκεις πχ εὐδοκήσω, ἀλλα τὴν ἐχδικησιν σε εξ ἐνος ἑχαςα ὑμῶν ποιήσομαι ξςς. οὐκ οἰκοδομήσω, ἀλλα τὴν ἐκδίκησιν μον εξ ἐνος ἐκαςω υμων ποιήσομαι 128. ὅτι ἥ μὴν] ὅτι ἢ μὴν (ἢῆς) 6. ὁτι εἰ μὴν ζ2, ς7, 131, 416. οτι εἰ μὴ ζό, 63. ὅτι ἡμῖν 144. κα. ὁτι 237. ὅτι ἢ μὴν---κοπάσω) πλὴν ἐκ εὐδοκήσω, ἀλλὰ τὴν ἐκδίκησίν με ἐξ ἑκάςα ἑνὸς ἐξ ὑμῶν ζητήσω. Ἀπ. 1. Αγῃῃ. Εὰ, ἐκ εὐδοκήσω ἐγὼ, ἀλλὰ τὴν ἐκδίκησίν μὲ ἐξ ἑνὸς ἑκάρου ὑμῶν ποιήσομαι, καὶ μέ τῶτό κοπάσω. Οὐδοῦρ. ἰδὰ ἐγὼ οὐκ εὐδοκήσω, ἀλλὰ τὴν ἐκδίκησίν μου ἑνὶ ἑκάγῳ ὑμῶν ποιήσομαι, καὶ μετὰ τῆτο κοπιάσω, ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐγὼ ἐκ εὐδοκήσω, ἀλλα ἐκδίκησίν με ἑνὶ ἑκάρω ὑμῶν ποιήσομαι, καὶ μεέϊα τῶτο χοπάσω. 8ιαν. Μοίᾳ. ἐν ὑμῖν} ἐν ἐμοι τό, ζα, 31. 
ὟἼΠΙ. κνήμην] , ς4, ςβ, 59» 75.» 88. τληγὴν ((οττ. ἰῃ χημνὴν ἔργα 8Ὁ ἃ]. τη.) ςς. κνήμην ἐπὶ μηρὸν} ἰδίαν “μρεν ἥέπιαγ Αυρ. απὸ χνημῶν ἕως μήρων Ατηι, τ. Αὐτη. Ἐά. δῖαν. Μοΐᾳῷ. ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην] πληγὴν μεγάλην ἐπι μηρὸν 82.. μηρὸν) μηρῶν 44.» 131. μικρὸν “8, μερων ξο. μηρὰς ϑίαν. Οἴἶτορ. τοληγὴν μεγάλην] -Ε Σαμψὼν 44.9.76, 84, τού, 34. -- σφοδρα ς8. Οεοτς. πληγαῖς μεγάλαις ἀθληυ οι ἈπΏ. 1, Ατπῇ, ἙἘὰά. καὶ καζζη], 44 76, 84, 1.24. κατίβη) ανεξη ς6. Ἔ Σαμψων )ς, 82. καὶ ἐκάϑισεν] καὶ κα]εξη Π1. ἐπ:  Σ 1188 τάρα τῷ χειμαρρῳ ἐν τῷ σπηλαίῳ Ἧταμ Χ, 19) 29, 30, ὅ4, 71, το. ΑἸεχ. ἔς, εἰ Ἰταμ, τς. ἧς, πἰᾶ Αἰταμ, 82, 84,1 34. και καΐωχει πάρα τῷ χειμάρρῳ ἐν τῳ σπηλαίῳ Ἦταμ τ8. καὶ καΐωκει τσαρα τὼ χομάῤῥω τῷ σπηλαιὼ Αἰταμ 44, τιοό. καὶ παρώχρι παρὰ τὸν χει- 

ΚΕΦ, χγ βϑ ΓΕ . Ψ δὲ ν. 9 ΄ ἰὴ Ἂ 3 οὐ , ἦ Ρ ,, λαμπάδα μίαν ἀναμέσον τῶν δύο χέρχων. χαὶ ἔδησεν, Και. ἐξέχαυσε πῦρ ἐν ταῖς λαμξάσι, καὶ 5. 

6, 

8, 

τὶ 



ΚΡΙΤἉΤΑΑΊΙ. 
κεῷ. χν. - 

9. τρυμαλιᾷ τῆς πσέτρας γΑμΙΣ Καὶ ἀνέξησαν οἱ ἀλλόφυλοι, χαὶ ἸΜΕρθεσαλῦν. ἐγ ᾿Ιόδα, χαὶ 
10. 

11. 

12.- 

13. 

ἐξεῤῥίφησαν ἐ ἐν 'Λεχί. Καὶ εἶπαν ἀνήρ. ̓Ἰόδα, Εἰς τί ἀνέξητε ἐφ᾽ ἡμᾶς» χαὶ εἶπαν οἱ. ἀλλόφυλοι; 

Δῆσαι τὸν Σαμψὼν ἀγέδημεν, χαὶ πσοιῆήσαι αὐτῷ ὃν. τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν. Καὶ χατέξησαν᾽ [8 
χίλιοι ἀπὸ Ιάδα ἄνδρες εἰς. τρυμαλιᾶν πέτρας Ἤταμ, καὶ εἶπαν πρὸς Σαμψὼν, Οὐχ-οἶδας ὅτι 
ἀὐριευσι οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν. 

ον ἐποίησάν μοι, ὅτως ἐποίησα αὐτοῖς. 

χαὶ τί τᾶτο ἐποίησας. ἡμῖν; . χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων, “ Ο»᾽ τρῦς 

Καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δῆσαί δε χατέδημεν τῇ δαγαί σὲ 
ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων" χαὶ. εἶτεν αὐτοῖς Σαμψῶν, Ὀμόσατέ μοι μή ποτε συναντήσητε ἐν ἐμοὶ 

ὑμεῖς. 

μαρβον ἐν τῷ σπηλαιω Αἰταμ ς4. καὶ κατώχησεν παρὼ τῶ ῶ χειμάρρω 
ἐν τῷ σπληλαίω (ς) Ἦταμ ς8. ἔς, ηἰ σπηλαιω, 128. χαὶ παρῳχες 
παρα τὸν χειμᾶρρον ἐν τω σπιλαίω Εταμ, "ς. και καΐωκει παρὰ τω 
χειμάρρω ἐν σπηλαιὼω Αἰτὰαμ γ6. και καΐωκει ἐν τῷ χειμαρρω παρᾶ 
τῷ σπηλαιω Ηταμ 121. παρενέξαλεν παρὰ Σ τρυμαλι, ἐν πέτρῷ Ἐϑέμ. 
Ἄπη. 1. καὶ ὶ παρενέδαλεν παρὰ τρυμαλιᾷ ἐν πέτρα Ἑτίμ Αγηλ. Ἑὰ. 

καὶ κατῴκει παρὰ τῷ χειμάῤῥῳ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς πέτρας Ητάμ 
δίδν. ἐκάϑισεν] καΐωκει ςς: ΑΙά. ἐκαϑησεν 131. (ΟΡ. ἐχά- 
ϑισεν ἐν τρυμαλίᾳῳ]} καΐῳκει παρα τῷ χειμάρρῳ πιῶγρ. 8ς. ἐν τρυ- 
μαλίᾳ τῆς πέτρας] ἐν τῷ χιμαρρω ἐν τω σπηλαιω ξς. παρὰ τῷ χει- 

μάρῤῥω ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς πΐτρας ΑἸά. ἘἮἨἮταμ)] Αἰταμ 59. ὙΠ 
ΑΙα. . 

ΙΧ. ἀνέξησαν] καϊέθησαν δἰαν. Μοίᾳ. οἱ ; ἀλλόφυλοι] α ὃι. 50, 
7. οἱ Πιλιςὶμ Θεοῦρ. οἱ Φιλιςὶν δῖαν. Οἶτορ. οἱ Φιλιςὶμ αν. 

Μοῖ: παρενέξαλον)] παρενεέδαλοσαν 121. ΑἸεχ. ἐγ 1δβδα} ἐπι 
στὸν Ιαδαν τς, 18, 19», 29» 30, 44) 4) 645) 71) 75» 76, 82, τοός.121, 
134. Οοπιρῖ. Αἰεχ. ἐπὶ τὸν ἴαδὰ ςς, ςβ, 84») τοϑ, 1:28.  ἐξεῤῥίφη- 
σαν ἐν Λεχῇ] ἐξεριφησαν ἐν Λενει 11. ἐξεριφησαν εν Λευΐ 1Π1. ἐξερί- 
φησαν ἐν Λεχ! Αἰεχ. λεχί] Λεέχει Χ, τς» 18, 29, τό, 64, 71, 77. 
121) 128, 144. ΔΙά. Λαχεει τό, ὃς, 131, 226. (αἱ. Νίς. λΛεὺι 44» 

ζ4) 9, 7590 76, 82, 84) τού, 134) 23). Λαχεῖς ςς. Λαχι 7. 

Ἑλχέ Αγηι. :. Ασπη. Ἑά. Λαχίς ϑ8ῖδν. Οἴἶγορ. 
Χ, Καὶ εἶπαν ἀνὴρ Ἰάϑα] Εἰ ἀϊκεγιπι! οἷν )κάα: Αὰρ. εἶπαν) 

φιπεν τό, ςό, 77, τού, 131, 1447) 209, 236, 237. ΑΙά. (αι. ΝΙς. 

Οεοζρ. ϑίαν. εἰπὸν 10, 44) 54, 85) 59, 75» 76, 84) 1ο8, 134. Οοτηρὶ, 

λέγει αὐτοῖς Απῃ. τ. Απη. Ἐπ. ἀνὴρ] αὐΐοις πας ἀνὴρ 1ξ, 18, 10) 

442 ξ4, 8, 64; 73. 76, 82, 84) τού, τοϑ, 128, 134. Οοτηρῖ. ΑἸ]ά, 

ΑἸεχ. δῖαν. ἀνὴρ Ἰέδα]} ὁ ὠνὴρ τὰ Ἰάδα Θεοῦ. Εἰς τί] ιναῖῦι 
Χ, 29, 44, 84,.1ο6, τοϑ, 128. (οιηρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. ἵνα τί τς.» 19, 
30, ς8, 64, 71, γό, 82, 121) 134. διατι 18. δια τι ς4. δια τῇ ᾽ς. 
ἀνέξητε] καϊεδητε τς. ἀνέϑηται ((.) 82. ἐφ᾽ ἡμᾶς} προς πμας 
τς, 545) 56, 78) 237. ἐφ᾽ υμας 18. ΑΙά. ἐπ᾽ ἐμέ Ατπι. τ. Αγπι. Ἑἀά. 
καὶ εἶπον) καὶ εἶπαν 18, 20, 30, 57» 48, 63, ὃς, 128, 144. 216, 237. 
ΑΙάἀ. ΑἸεχ. (αϊ. Νὶς. καὶ εἶπον οἱ ὠλλόφυλοι] α τό, γ7. (ι3:. 

ζωρρίεῖ. ἰῃ τρᾶγρ. τη. τες.) οὶ αλλοφυλοι ς2. χαὶ εἰπᾶν αὐΐω τα1. 
- αὐτοῖς Θεοῖς. καὶ εἶπον ὅτοι δῖαν. Οἷἶτορ. δΔῆσαι] δεσμευσαι 
τηλγρ. ς8. δῆσε 134. συλλῆψαι καὶ δῆσαι Οεο. τὸν Σαμψὼν] 
τὸν Σαμπσὸν Οεοῖρ. ἀνέξημεν] αἰ 1ς» 18, ς4) 58, 59) 64) 73». 82. 
128. ἤλθομεν Απη. 1. Ἄτην. Εἀ, δίαν. ἀναδαν]ες ἐσμὲν Ο οις. 

καὶ ποιῆσα!] καὶ ποιήσομεν ὕφος. αὐτῳ] αὐῇον τό, 13:1. Μετὶ 
αὐτῷ Ατῇ. 1. Απη. Ἑάὰ. ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν] α 58. ὥσπερ 

αὐτὸς ἐποίησεν ἡμῖν Οεοτρ.. ἐποίησεν ἡμ'"} πεποιῆχεν Ἡμῖν ς7. 
ἐποιῆσεν ἐν ἡμῖν 200. (Αἴ. Νίο. ἐποίησε μεϑ' ἡ ἡμῶν Απῃ.. τ. Απη. Εα, 

ΧΙ. Καὶ καϊέδησαν] , 58. τρισχίλιοι απὸ 1άδαὰ ἄνδρες] τρεῖς 

χιλιάδες ἀνδρῶν ἐξ ̓ Ιόδα ΑΙεκ. ἀπὸ ᾿Ιώδα ἄνδρες] ανδρες απὸ Ιαϑα 
11, Χ, τό, ς3, τό, ς7, 63) 27, ὃς, 216. (τ. Ν'ς. Αττη. 1. Ασῃ. Ἑάὰ. 

Οεογρ. ϑιαν. ἀνδρες εξ [δα τς, 18, 29, 30, 44, 4) ς8, ςο, 64, γι, 
)ς, γ6, 82, 849 (πιαγρ. 8ς.} τούς τοϑ; 121, 128, 134. ΟΟμρ!. α ἀπὸ 
ἴαδα ςς, 23). ἐξ Ιόδα ἄνδρες ΑἸά, εἰς τρυμαλιὰν] ἐπι τὴν ὁπὴν 

Χ, τς, 18, 10, 29, 30, 445 55, (ς8, ἱπ τηᾶγρ. ας Ἐα.) 64) 71) γό, 84, 
(πιά. 8ς.) τοό, τοϑ, 121, 128, 134. Αἰεχ. εἰς τὴν τρυμωλιᾶν ςό. 
ἐπὶ ; τρυμαλιἂν Οοπιρὶ. εἰς ὀπὴν Αττῃ. τ. αἰϊΐχυε. Ατπι. Εὰ. εἰς σπη- 
λαῖον δῖαν. εἰς τρυμαλιῶν͵ πέτρα!] ἐπι τὴν πέϊρων 4) 50.) 75. 82. 

πίτρας] τῆς πεῖρας Χ, τς, 18, 19) 29, 30, ξς» τύ, ς8, 63, 64, γ1, γό, 
84, (πιᾶγρ. ὃς.) τού, 121) 128, 134. ΑἸά. ΑΙεχ. ςἨτὰμ] ἴτὰμ 
τς, 63. ΑΙά. Αἰταμ 44, ς4, 595, γύ, 82, 84) τού, ἡλά; Ἢ εξ Ιχδα 
ςς. Ἐταμ)ς. Ἐτὲμ Αταὶ, τ. Ατῃ. Ἐά. εἶπαν] εἰπὸν 44) ξ4,) 
735 84) 1οϑ, 134. Οοπιρί. πρὸς Σαμψὼν] τω Σαμψων Ι, τό, ς3, 
ξ7.),. 63, 77» ὃς; 131) 144) 236, 237. (αἵ. Νίο. τῷ Σαμπσὸν Αγ. 1. 
πη. ἘΔ. τῷ Σαμπσὼν Θεοῖρ. κυριεύσσιν] κυριευσεσιν 11... αρ- 
χασιν Χ, τς, 118, 195) 299 445) 54») 58) 58, 64) 71) 735, 76, 82, 84) τού, 

τοϑ, 121) 128, 114. ΟΟἸΡ]. ΑΙεχ. Αγ. 1. Απη. Εά. δίδν. χυ- 

πῆς ἐβέο πῆν κα; 

ἐγὼ ἐποίησα ϑῖαν. Οἶτορ. 

Ν φ' 39 ᾿“" ’ : 3. . ὦ 98, ἰδὲ 

Καὶ εἶπον αὐτῳ, λέγοντες, Οὐχὶ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ δεσμῷ δήσομέν σε, χαὶ πταραδώσωμέν σε 

ἐ ριεύεσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἡμῶν] οἱ Πιλιγὶμ κυριέύεσιν ἡμῶν Θεοῖς οἱ 
ἀλλόφυλοι ἡμῶν) ἡμῶν οἱ αλλοφυλοι Χ, τό, 18, 195) 29, 30, 44) 53» 
.84,) 555 575» 58), 63) 79») 77. 849 8ς, τοῦ, 121) 128, 1319 134, 144) 
“36. οπιρὶ. Αἰεχ. (καῖ. Νὶς. Ασῃ). 1. Ασῃ. Εάή. 

λοι 1»), 64, 82. ὑμῶν οἱ ἀλλοφυλοι ξ9, τιο6. ἡμῶν οἱ Φιλιςὶν 5|2Υ. 
Οὔἶτορ. ἡμῶν οἱ Φιλιςὶμ ϑϊαν. Μοίᾳ. καὶ τί τῆτο] καὶ ιναῖ, ταυ- 
τα Χ, τς, 18, 19, 29, 449) 54.564) 715 76, 82, 84,) τού, τοϑ, 121. 128, 

134. (οαρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. ᾿ς, ἤπε χα, 55. καὶ δια τι ταὐύῖα: 58. 
χαι ηναῖ ταντὰ 7 5. καὶ εἰς τί ταῦτα ϑἢιν. Μοίᾳ. ἔς, ἤπε καὶ, 
ϑῖαν. Οἴιτορ. τδτο ἐποίησας ἡμ}»} ἐποίησας τῶτο μεϑ᾽ ἡμῶν 

ἐποίησας ἡμῖν τῶᾶτο Οεογς. ἡμῖν) "μὲν γ4. 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψὼν), Σαμψων 44. καὶ λέγει Σαμπσὸν 

Ατπι. 1. Ὃν τρόπον] καϑως Χ,, τς) 18, 19, 29, 30, 44) ς4) ςς, ς8, 
64, 71; γξ, γό, 82, 84» τού, 108, 121) 128, 134. Οοιηρί. ΑΙοχ. 

ἐποίησάν μοι} ἐποίησαν μετ᾽ ἐμξ Αττῃ. τ᾿. Απῃ. Ἐά, Ὄ τ, ϑἴαν. 
0] ἐμοὶ 71. ἡμῖν το. Οοχηρί. ΑΙεχ, ὅτω,] α 16, 77. 181. 
ὅτως ἐποίησα) ἐποιησα ὅτως 237. ὅτως ἐπορήσαμεν Αἰοχ. ἅὅτω καὶ 

αὐτοῖς} αὐῖες. τό, 131. ΜῈ πὰ 

ἡμῖν οἱ ἀφλλοφυ- 

αὐτῶν Αγ). 1. Αγηι. Εά. 

ΌΧΙ. Καὶ εἶπαν αὐτῷ], γ6. εἶπαν] εἰπὸν 44) 54, ζ0, ̓ ς, 84, 
1τοϑ, 134. Οομρὶ. Δῆσαι] τὰ δησαι 445) ξ4,).κ8, γ3) 76, 82, 84, 

τού; 1οϑ, 124. ΟοπΙΡΙ. ΑἸοχ. Δησαΐ σε---ἀλλοφύλων] κα]αβάντες 
ἐσμὲν τῷ ὅδναι σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων Θεό. ᾿ κα]έξημεν) ἐκατέξη- 

μὲν Οοπιρὶ. ἤλθομεν 811ν. τὰ δᾶναι] καὶ παραδεναι τς, 44) ς4, 
ό4, γς5 γ6, 825 τού, 134. (οηρὶ. ΑΙεχ. Αστη. σ. Αστη. ἘἉ4, ϑἷαν. 
τῇ σαραδαναν 18, 10,29» 30, ςς, οὔ, ςβ, 63, 71, τοϑ, τά, τοβ. Αἰά. 
τῇ δαναί σε] , σε 4. καὶ παραδεναι 84. τὰ δαναι σοι 4306. ἐν 

ΧΕΡῚ] εἰς χείρας 15) 18, 19,29, 30, 44) 54) ςς) ς6, ς8, 63, 64, γι, 
7ς. γ6, 82, 84. τού, τοϑ8, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. Απη. ε.Ἅ 

Ἄπτ. Ἑὰ. ἀλλοφύλων] των αλλοφυλων τό, 715 77, τῶτ,1 41. ΑΥΏ. 1. 

εἶπεν αὐτοῖς} ΤΥ. Θεοτρ. Σαμψὼν]. ΑΙά. ὈΟμόσατέ μοι] ὠμο- 
σαῖε με τό. ομοσαῖε με τι8. ομωσαῖε μοι ςϑ8. ὠμώσαται μοι 75. ὡμο- 
σαἦε μοι τού, 131. -Ἐ ὑμεῖς Αἰτῃ. τ. Αττη. Ἐά. μή ποτε] Ργβεπιῖιξ, 

καὶ ξ9ς. μή ποτε--ὑμεῖς) μὴ αποχῖειναι με ὑμεῖς" και παραϑόῖε με 
αὐΐοις τς. ν μη αποχΐειναι με ὑμεῖς καὶ τσαρεδοτε με αὐῇοις. και μ᾽ 

ποτε ἐν ἐμοι ὑμεῖς 77. μῆ αποχΊειναι με υμεις" καὶ τραραδοτε με αὖ- 
τοις' μη ποτε απαντησητε ανῖοις ἐν ἐμιοι τοό. μὴ ἢ ἀποχἸεῖναί με ὑμεῖρ, 
καὶ μή ποτε συνα]ησητέ μοι ὑμεῖς ΟομηρΙ. μὴ εἰποκτεῖναι με καὶ 

δότε με αὐτοῖς" καὶ ὑμεῖς μή τοτε συναν]ήσητέ μοι Ἄττῃ. τ. πη. Ἐά. 

ὅτι οὐκ ἀποκενεῖτε με Οεοῦς. μήποτε ἀποχἸείνητέ με ὑμεῖς 8αν. 
μή τότε συνανήσητε] μη αποχ]ειναι μὲ ὑμεῖς και τσαραδοτε με αὐῇοις 
μήποτε απαϑησητε Χ, ιτ8, 19, 29, 44. 4, γ1, 76, τοϑ, 12191 34. 

Αἴεχ. ἔς, πἰῇ καὶ μηπόϊε, ς4) 428. ἔς, πἰ απαντησαῖε, ς8. ἔς, πΙᾷ 
συναϑῆησετε, 634. ἄς, πιῇ απαντησετε, 84. μὴ ἀκοκχεῖνέ με (ἢ) 
ὑμεῖς: καὶ παράδοτέ με αντοῖς. καὶ μή ποτε σναϑήσετε τιό6. μη ἀπο- 
κτεινέϊε μοι καὶ παράδοτε με αὐἾοις μήποτε ἀπαντήσητε 30. μη ἀπο- 
χῆειναι με υμεις. καὶ παράδοτε με αὐΐοις. καὶ μηποτε συναντήσήτε ζῶ, 
53, 8, 144. ἔς, πἰῇ συκανΐησετε, 236. ἔς, ἤπε με Ργπιο, (αι. Νίο. 

μὴ αποιειναι με ὑμεῖς) και παραδοτε μοι αὐΐοις σπως μη ἀπαντῆσητε 
ςς. μὴ ἀπον]είνε με (Πς) ὑμεῖς, καὶ τταραδότε με αὐτοῖς, μήποτε 
συναντήσεϊε ς6. μη αποχειναι μευμεις καὶ τταραδοτε με αυτοις, και 
μήποτε συναντήσετε 57. μὴ αποχειναι μὲ ὑμεῖς, και τσαραδώϊαι με 
αὐῆοις, καὶ μηποτε ἀπανΐησεται ς. μὴ ἀποχτειναι μὲ νμεῖς" καὶ 
ταραδοτε με αὐῇοις, καὶ μήποτε ἀπαντησετε 84. μὴ αποκτεινᾶι μοι 
ὑμεῖς, και πσαραδοτε με αὐΐοις, καὶ. μηποτε συναντήσητε 131. μὴ 
απονῆειναι με υμεις, καὶ παραδοτε βε ἄντοις, μηποτε συναντήσητε 200, 
437. καὶ μὴ ἀποχ]είνητέ με ὑμεῖς, καὶ τταράϑοτέ με ὑμεῖ:) μή ποτε 
ἀπανήσητε ΔΙά. πε ἱπιεγβεϊ αι ἐς πῖς νοῦ, εἰ “γα ἰ 6 τὸ εἰς) πὸ ὕογίε οο- 
εμγγαις Αὰρ. ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς} αντοις ἐν ἐμοῖ 44. υμεῖς ἐν ἐμοι κ4, 
γς, 82, 84. ΑΙεχ. μοι ὑμεῖς 121. υμεῖς ἐμοι" ΟΟΙΤ. ὑμεῖς ἐν ἐμιοι" 134. 

ἐπ νι υοΣ Ατδ. 

ΧΙΙ. Καὶ εἶπον αὐτῷ, λέγοντες] Καὶ ὥμοσαν αὐτῷ καὶ λέγουσι 

----...ὄ 
! 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 

Αττη. 1. Απῃ. Ἐά. εἶπον] ὠμοσαν τε, τό, 18, 10, 29, 30, 44) ς2, 
43. 54) () 406, 48, 63, 64, γ1, γό, γ7, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 
231) 1347 1447 200, 236. (οτηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. ΝΙΘΥ ὡμοσαμεν 
57. ὡμῶσαν 75. εἰπᾶν τλᾶγρ. ὃς. Οὐχὶ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] εχι αλλα 
Χ, ες, 18, 19) 20, 30, 53) ς) τό, ςβ, 63, 64, γι, (πιαγρ. 8ς.) τοϑ, 121) 128, 337. Οὐμιρ!. ΑἸεχ. Ατπη. 1. Ασπν. Ἐ4, ἐχί ἀλλ᾽ ἢ τό, 
7}. Αἰά. δῖαν. Μοίᾳ. εχ! ἀποκτένεμεν σε, ἀλλὰ 445) Κ4) 89, γ6, 82, 
τού, 134. 8αν. Οἴτορ. Ἔχι αποχτένεμεν σὲ; 7ς. αι αἀποκτειναμεν 
σεαλλα 84. ἐχὶ ἀποχλενῶμεν ἀλλὰ Οεοτρ. δεσμῷ δήσομέν σεἾ 
ἃ 75. ϑήσαντες δήσομέν σε Ατιῃ. τ. Αττη. ΕΑ. δήσομεν δεσμῷ σε 
δεν. Οἶτοσ. καὶ ταραϑώσωμεν--- ἀνήνεγκαν αὐτὸν] εἰς χεῖρας 
ἀιλλόφνλῶν, καὶ ἐδησαν δυσι καλωδιοις αὐΐων καινοις καὶ ἀνήγαγον ἂν- 
τὸν 44. καὶ παραδώσωμέν σε] α 86» 59, 71. τοῦ παραϑαναι σε 281. καὶ δώσομεν Αττῃ. τ. Αγηι. Εά, τυαραδώσωμεν] παραδωσο- 
μεν τό, 134. Οομρὶ. Αἰεχ. Ο δῖ. Νῖς. ταραδωμεν 18, )ς. σε] σοι ἸθΘ6ό. ἐν χειρὶ] εἰς χειρας τς» 18, 10, 29, 30, ς4; ςς, ς8, 64. 2}, 75) 82, το8, 1:28. Οὐοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Αππη. 1. Αππῃ. Ἑά. ϑίαν, ἐν χειρὶ αὐτῶν] εἰς χειρας ἀλλοφυλὼν γό, τοῦ, 121, 134. εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοφυλῶν 84. καὶ ϑανάτῳ] ϑανατω δὲ 1ξ) 18, το) 29, ς4, 4ς, ζ8, ὅ4, γ1, γό, 82, 84, Ιού, τοϑ, 121) 128, 134. (ομρὶ. ΑΙά. ἌΚχ, Θεά. 5[αν. Μοίᾳ. , καὶ 30, )ς. τσλὴν Μανάτῳ Αττῃ. 1. στη. Ἐάὰ, ϑανατώσωμενἿ ϑανάὰ ὡστμεν (οτηρ]. ΑἸεχ. (αῖ. Νίς. . Αῆπν τ. Ἀπ, ἘΔ. Οθοτς. δίαν. Μοία, ἐν δυαὶ] δυο 111. ν. ἐν Χ, 18, 80, 445 10, 64; 6, 84, τοῦ, τοϑ, τ2:, 128, 134. Οοτηρῖ. Ατηη. τ. Αστιν. ἙΔ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς} δυο καλωδίοις καίνοις ᾷπ ρδῖρ. δύο φχοινίαις γεώςοις) «8, δυσὶ καινοῖς καλωδίοις 8ϊαν. Θίτος. καλωδίοις} καλονιοις (ρτπιο, πη ν ἱπ ὃ οουτ) 75. βρο- ΧΙ δρδρ. ὃς. ἀνήνεγκαν] ἀνήγαγον Χ, 18) 18, 19, 29, ς4), τ) 48, 64, γ1, 74) γό, 85, 94, (πιατρ. ὃς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. Θοερὶ. ΑἸεχ. γεμχεγκηὲ ΑὺΡ. ἐξήγαγον 8᾽ιλν. ἀπὸ τὴς πέτρας] ἘΝ τὴς πρετρὰς τῷ, 18, το, (4, 64, )ς, 85, 1ο8, 128. (οπιρί. ΑἸκχ. οὐπεὸ τῆς πέτρας ἰκεύης} ἡ ὃς. ἐκείνης] α τς, 18, το, 29, 44, ξξ, δ, γ1,) 13) γό, 82, 845) τοῦ, 121, 34. Οὐοτρί. ΑἸεχ. Ασπη. τσ, Απη. Ἐὰ. 

ΣΙΝ. Καὶ ἦλθον ἕως σιαγόνος Ἷ ἘῚ τεπὶρ μίχμε σα πιακί ἥαρε Αυρ. 
ἦλϑον] αὐτὸς ηλϑεν 1φ,) 18, 29, 44. 54) ς 5, ς8, 64, 75) 78, 82, 84, (πηπες. ὃ ς.} τού, 108, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. ϑίαν. Μοῇ. ἥλϑὲν 16, ξ3., 57, 77, 236. Αττη. τ. Ασπι. Εά. ἄντοι λϑον το. ελ- ἐς 30. ἧλϑὰν 68. αὐτὸς διηλϑὲν γι. ἤγαγον αὐτὸν δῖαν. Θῆτος. σιαγόνος) σιαγωνος 18, 10, 44» 59, 121. τὴς σιαγόνος Ἅττη. τ. Ασῃῃ. Ἐά. χαὶ οἷ] καὶ οι ξο. οἱ δὲ Οοιν. ϑ8ῖαν. οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν] ἠλάλαξαν οἱ ἀλλόφυλοι Ῥιάγπι. ἀς Ὑ τη, 1. ἢ, Φ.11. ὥὠλλόφυλοι] αλλυφιλοι ([οχέρῃ αἀλλοφιλοι) ς8, ἠλάλαξαν] Ἔ εἰς ὡπαϑΐησιν αὐτὸ ας, 18, 64, 82, τοϑ. ΑΙεχ. Βιάγπι. ἀξ Ὑτίη. ἰος. οἷ. -Ἐ εἰς ἀπαντησιν αὐΐων το. ἀνεκραξαν τηρτρ,.. ςβ, ἡλαξαν ξο. Ἔ εἰς συναντησιν αὐτῳ τ28Θ, καὶ ἔδραμον) , 545 ζ9, )ς, 82. εἰς συνάντησιν αὐτῷ} , Χ, το, 84. εἰς συναντῆσιν αυτώ 18, 44, 84, τοῦ, 134. εἰς ἀπαντησιν αὐΐκ 6, ξ8, 128. συνάντησιν] ἀπαντισιν ἢξ. ἥλατο] κατηυϑυνεν (Χ. ἴῃ ΠΠΑΓΡ, ἡλᾶτο.) ες. ΑἸεχ, καῆευϑυνεν 1ξ, 18, 19» 39) 30, 445 54, 48, ζο, 64, γι, )ς, γ6, 82, 84) τοῦ, τοϑ, τ2:, 128, 134. (ογηρ!. ΑΜ, Ἀϊάγπι, ἀς Ὑπη, ἴος. οἷς, ἐπῆλθεν 8.ὰν. Οἴτος. κατίδη δαν. Μοῷ. ἥλατο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου] ει- λατὸ νευμα Κυριου ἐπι Σαμψων τό. , επ’ αὐτὸν 57.) ὃς, τάς, 236. Ὅν. Νῖς. πλᾶτο πνευμα Κυρίου ἐπι Σαμψων 75}, 131. ἐπ' αὐτὸν μα Κυρίς νεῦμα Κυριξ ἐπ᾿ αὐτὸν το. τὸ νεῦμα τὸ Κυρίου Θεοτρ. ἘὙΕΡΏΘῊ)} ἐγένετο Χ, 1 5. 18, 20, 44, ςό, 63, 7 75, 82, 84, τοῦ, 1τοϑ, 121, 128, 134, 237. Οοαρ!. ΑΙά, Ἐγένοντο 30, ςς, 58, γ1, γ6. ΑΙοχ. Ῥιάγαι. ἐς Ὑντίη, Ἰος. εἷς, ἐγενήθησαν Αττγ ἢ. πο, Ἐά. δέην. τὰ ἐπὶ βραχίοσιν] ἐν τοῖς βραχιοσιν Χ, ςβ, 121. τὴ τὰ ον βρχοσιν 77. τα 8, Απῃ, τ. Αττὰ. ἘΔ, ϑίαν, Μοΐῃ. ὅτι τὰς χειρας δίαν. Οὗτος. ἐπὶ βραχίοςι»] ἐν τοις ἸΟΙΨῚ 58, 30, “5, ὅ4, γ1) τοῦ, ἴοϑ, 158, χ2.4..296, 237. πο ἀμ ΤῊ τὰ 

ΚΕΦ, χν ἐγ χειρὶ αὐτῶν, χαὶ ϑανάτῳ οὐ ϑανατώσωμέν σε" καὶ. ἔδησαν αὐτὸν ἐν ὅσ ΠΝ καινοῖς, 
χαὶ ἀνήγεγχαν αὐτὰν ἀπὸ τῆς «πέτρας ἐκείνηρ, Καὶ ἦλϑον ἕως σιαγόνορ' καὶ ̓ γε λμν υμο 
λαξαν, χαὶ ἔδραμον εἰς συνάντησιν αὐτῶ" χαὶ ἥλᾳτο ἐπ΄ αὐνὸν γεῦμα ΚύδιονΣ καὶ ἐγενή: η τὰ 
χαλῴδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτῇ ὡσεὶ φυπχίον ὃ ἐξεχαιύϑη εν: χαὶ ἐπε ῆσαν τε! αὐτᾷ 
ἀπὸ χειρῶν αὐτῶ. Καὶ εὗρε σιαμόνᾳ ὄνου ἐξεῤῥιμμένην, χαὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτῇ καὶ ἴλα- δὲν αὐτῆν, χαὶ ἐπάταξεν. ἐν αὐτῇ χιλίοῦρ ἄγδρας. Καὶ εἶπε Σαμψῶν, Εν σιαγόνι; τον Ἔπαλεις 
φων. ἐξήλειψα αὐτὰς, ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι πϑ ὅνε ἐπάταξα χιλίας ἄνδρας. ᾿ Καὶ ἐγ ενετὸ ὡς ἐσαύ- 
σατο λαλῶν, χαὶ ἔῤῥιψε τὴν σιαγόνο, ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῇ" χαὶ ἐχάλεσε τὴν τόπον ἐχεῖνον, ᾿Αναΐ- 

Ῥιάντη. 46 Τα. ἴος. οἶδ. 
ἐν ταις χερσιν γό, 84. 

ἐν βραχίοσιν 30. εν ταις βραχιοσιν 44. 
ἐπὶ βραχίοσιν αὐτῷ] ἐν τοις βραχιοσιν αυ- 

ΤΒ, ἐν οἱς ἐδέδετο ς4, ζ9. ἔς, πἰῇ βραχιωσιν, γς. -Ἐ εν οἷς εϑέεϑετο 82. βραχίοσιν] τοις βραχιοσιν τό, ς3, ςγ, 8ς, 200. (καῖ. Νῖς. 
αὐτῷ 25] λα Αγπν. 1. ἄστη, ΕΔ, ὡσεὶ] ὡς Χ, 29, ζ9, 121. ὡς εἶ 
(ἢς) 82. ξυππίον) συππειον 18, ς9, τού, 134) 144. κιππυον 29, 
ς8, 63, 64, τ21:. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. φύυπεῖον 44. ςιππύς Αἰά. ἐκ ξυ- 
πίου ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐκ συππίᾳ 5[αν. Μοίη. ὃ ἐξεκαύϑη] ὅτε ἐξε- 
καύϑη δῖαν. Μοῷ. ὃ ἐξεκαύϑη-- χειρῶν αὐτῇ] ἡνικα δ᾽ αν οσφραν- ϑὺ πυροφ" καὶ διελυϑησαν οἱ δεσμοι απὸ των βραχιονων αὐτα τις, 64. ἢ, πἰἢ ἡνίκα ἂν, 18, 10, 30. (πναγρ. ς8.) Οσπιρὶ. ἡνίκα ἂν οσφρανβη 
τυρος" καὶ ἐτάχησαν οἱ, δέσμιοι ἀπὸ των βραχιονων αντε 29) ςξ8. ἡνικᾶ ὀσφρανϑη πυρος καὶ διερραγησαν οἱ δισμοι ἀπὸ των βραχιονων αὐῇα 44, 84, τοό. ες, εἰ οτ᾽ ἂν οσφρανϑη, 4, 82. ἢς, ὨΠΠ οταν οσφρανϑη, 89. νίκα ἂν οσῴρανϑη πυρος καὶ διελυϑησαν οι δέσμιοι αὐτῇ ἀπὸ των βραχιονων αὐτὰ τοϑ. ῆς, ἔπε ἂν, 128. βς, ἤῃε αὐτου ῥτΐπιο, ΑἸεχ. ὃ ἐξεκαύϑη ἐν πυρί ] ηνικα ἂν οσφρανϑὴ τδυρος Χ, ες, ςό, 63, γι, 8ς. 
ἈΑΜΜ. Ῥιάγπν. ἀε Ὑηπ. ἴος. οἷι. βίαν. Οἰἶοσ. ἔς, ἢπε ὧν, ηό, τῶι, 134. οτὰν οσφρανϑὴ πυρὸς 7ς. εωπὶ οἰρίξεεγίε ἕρπει Απρ. ἡνίχα ἀπὸ τυρὸς ὀσφρανϑῇ Αττη. 1. Ασῃ. ἘΔ. ἡνίκα ὀσφρανϑὴ ἀπὸ πυρὸς 

ἐτάκησαν] διελυϑησαν (παρ. ς8, ὃς.) 5ιαν. Οἴτορ. ὃὲ- ἐρραγησαν ἢς, γ6, 134. διετακησαν τηι. δεσμοὶ} οι, δέσμοι Χ, 
16, 53, 5) τό, 57, 63, 71, γ5, γ6, 77, (πιατρ. 8ς.} τ2υ, 131) 134) 144) 209, 236, 237. Α]ὰ, Οκξ, Νίς. τὰ δισμὰ 81αν. Οἶτοςσ. αἱ ΤΆ 31. Χ, ςς» 71, 75ι 76, τῶι, 134. ΑΙά. 8ῖδν. Οῆτορ. χειρῶν] τῶν βροχιανων Χ, ςς, γ1) γ6, τ2ιῖ, 134. ΑἸά. χων χϑίρὼν τό, ς3, 56, ς7, 63, 7}, 85, 131, 144, 400, 436. (Αι. Νίς. τῶν βραχιωνων 

ω ΧΨ. σιαγόνα ὄν] α ονε ξς. σιαγόνα μίαν ὄνε Αττη. τ. Ατχι. ἘΔ. ἐξεῤῥιμμένην] ἐρριμιμενην Χ, 40, ςς, ς7, 77, 8ς, 121, 128, 131) 144, 336. (ὐοπΊρ!. ἐρριμενην 1 ς» τό, 18, 30, ς3, 54, τό, ὅ4, γι. ἜΧΕΙσε ἐρριμμένην 44. ἐριμειμενὴν 63. ἐβημμεένην 7ς. ἔχει ἐρριμενὴν 6. ἐρριγμένην (Ώ.) 82. εκοι ἐρριμμενην 84, τοῦ, 134. ἐχρεριμμενὴν 237. ἐῤῥιμμένην [ἐν τῇ ὁδ2} ΑἸεχ. εἰεὅδαν ϑγγ. Βατ- εδι.0 καὶ ἐξέτεινε) καὶ Αττῃ. σ. Ατπι. Ἑά. καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτὰ], 44. αὐτῷ} αὐτῷ Ατῆι. σ. Ασπῃ. Εά, 8[αν. Μοίᾳ. , ϑιαν. Οῆτορ. ΧΥΙ. α Τοε. οοπι. 9. εἶπε] εἶπεν αὐτοῖς ΑἸά. ἐξαλείφων] λα 44. ἐξαλείφων---ὖνΒ} , ουπη ἱπξοιτηεά, ξ4. ἐξαλείφων.--- χιλίας ἄνδρας] ἐπάταξα χιλίους ανδρας καὶ ἐξαλείφων ἐξηλειψα αντους τ9. απεχεινα χίλιες ανδρας )ς. ἐξήλειψα) ἐξαλείψω τ6, 2, ς7, 77, 1321, 226. (2ι. Νὶς. ἐξειλειψα οοττ. δὸ αἱ. τηδηα 18. ἐξηλεψας 63. ὅτι} αὶ 58. καὶ 8ϊαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἐν τῇ σιαγόνι--- ἄνδρας α δὰ Ἰπεεπηοὰ, τό, 44, 2. 7}. (131. {πρρίες. ἴῃ πιᾶγρ. τη. τες.) ἐν τῇ σιωγόνι} , τῇ 84, 128, 416. ἐν τῇ σιωγόνι τῷ ὄνε] εν σιαγονι ονὸν Χ, 18, 30, ςς, 57, 63, ὅς, 85, 
ΑΙεχ. Οδι. Νίς. ἐν σιαγονει ον ς8. ἐπ πιαχίδίᾳ αβμα ΑἸηθσ. ἐπά- ταξα] ἐξηλειψα τό, 53») 57. 8ς) 144) 436, 23). Οἱ. Νίς. Ῥγαυ. ἐξαλείφων 29. απεκτεινα 54) 82. δἰεϊου! Ατηδτ. χιλίους] χιλμις Ττριαχοσιδς 237. 
ΧΨΗ. ἐγίνετο], 44. ἐς ἐπαύσατο] ἡνικα συγετελεσε Χ, τς, 18, 10, 29, 30, 44, ς4, ξς, ς8, 64, γι, 7545 76, 82, 84, δς, τοό, 108, 121, 128, 134. Οομῃρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. ὡς συνετέλεσε Αστη. τ. Ατὰ. Ἑά. καὶ ἔῤῥιψε] α και 44, τό, ς8, 63, 84. Ατηϊ; τ. Ασπι. Ἐὰ. ϑ8ῖαν. Οἴτος. τὴν σιαγόνα] τὴν σιαγωνα 131. τὴν σιαγ. ἐχ τῆς χεῖρ. αὐτῷ} απὸ τῆς χειρὸς αὐτὰ τὴν σιαγονα ςξ8. ἐκ τῆς χερὸς] απο της χεῖρος Ἃ, 

18, 39) 445 κ4. ζξ, τό, 63, ό4, 7.) 82, 84. τού, 1οϑ, 121, 128, 134. ( οτρί. ΑἸά. ΑἸεχ. χειρὸς αὐτῷ} χειρὸς αὐτῷ Αττῃ. τ. Απ. Ἐά. Θεοῖς. ϑίαν. τὸν τόπον ἐκεῖνον] τὸ ὁνομᾶ τὰ τοῦ τό, ς2, 7.7, 1381. ΤῸ ονομνῶ; ΤῈ ΤῸΠῈ ἔχεῖνε ςς, 209, 236. (Δι. Νίς. το ὀνομμῶ αὐτῇ ς7. α ἐκεῖνον Αστῃ. σ. Ἄστη. Ἑά. ᾿Αναίρεσις ἀναίρεσιν τς, τό, 44) ς4) 64. γό, γ7, τοῦ, 131, 134. ἀναιρέσεις γι. οἰνέρεσινσιν ([ς) )ς. ἔρεσις (Ως) 82. σιαγόνος} σιαγωνος 18, 

14. 

τού, τοϑ, 121, 134, 144, 2400. (οῃ)ρὶ. , ̓ 



ΚΡΙΤΑΆΑΆΤΙ. 
ΚΕΦ. Χχν. 

18. ρεσὶς σιαιγόνος. Καὶ ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἔχλαυσε πρὸς Κύριον, καὶ εἶπε, Σὺ εὐδόχησας ἐν 
χειρὶ δόλε σὰ τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην, χαὶ γῦν ὠπόϑανδμαι τῷ δίψει, χαὶ ἐμπέσδμαι 
ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων ; Καὶ ἔῤῥηξεν ὃ Θεὸς τὸν λάχχον τὸν ἐν τῇ σιαγόνι, χαὶ ἐξῆλϑεν ἐξ 
αὐτῇ ὕδωρ, χαὶ ἔπιε" χαὶ ἐπέφρεψε τὸ πνεῦμα αὐτξ: χαὶ ἔζησεν" διὰ τᾶτο ἐχλήϑη τὸ ὄνομα αὖ- 

10. 

τῆς, Πηγή τὸ ἐπικαλεμένε, ἥ ἐςιν ἐν σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

ἐν ν ἡμέραις Ελλύρυλον εἴχοσιν ἔτη. 
» 

- 

Καὶ ἔχριγε τὸν ᾿Ισραὴλ 

ΚΑΙ ἐπορεύϑη. Σαμψὼν εἰς Τ᾿άζαν, καὶ. εἶδεν. ἐκεῖ ψυγαῖχα «αόρνην, χαὶ εἰσῆλθε “πρὸς αὐτήν. 
Κἀὶ ἀνηγγέλη τοῖς Γαζαίοις, λέγοντος, Ἥχει Σαμψὼν ὧδε" χαὶ. ἐχύχλωσαν, καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ᾽ 
αὐτὸν ὅλην τὴν νύχτα ἐν τῇ τπούλη τῆς τούλεως" χαὶ ἐχώφευσαν ὅλην τὴν νύχτα, λέγοντες, Ἕως 

ΧΥΤΠ. σφόδρα] Σαμίων σφοδρα ς4γ) ζ9,) 74, γύ6, 82, 84» τού, 
134. Σαμψων 44. ἔκλαυσε] ἐδοησε Χ,, τς, 18, 19, 29, 30, 54, 5 5» 
ςό, ς8, 63, 64, 71) 75. 76. 82, 84, τού, τοϑ, 121; 128, 134. ΟΟΤΩΡΙ. 

ΑΙΆ. ΑΙεχ. Ασπὶ. 1. Απη. Ἐά. 8ϊαν. εἰπὲ 44. εδοησε. ἐκάλεσε πιᾶγρ. 
8 5- πρὸς Κύριον] - Σαμψων Χ, καὶ εἶπε} α 44. λεγῶν ς2. 
Σὺ εὐδόκησας} σὺ ενωδοσας (ἰπ ΤΛΆΓΕ. εἐδωκας) Χ. εὐωδωσας 53. 
Σὺ εὐδόκησας---ταύτην Κε Θε, σὺ ἐποίησας ἐν χειρὶ δώλε σε τὴν σω» 

γηρίαν ταύτην μεγάλην. άοοῦ. ΝΊΠΌ. Ρὰγ. 3229ς. εὐδόκησας] ἐδω- 
κας 1) 18, 19, 545, (πιαγρ. 58.) 04) 755) 82) το8, 128. (ογηρ!. Αἰεχ. 
ενοδωσας τό, ςβ, τού, τ415 131) 236. εὐωδωσας 29, 52) 57» 7065 775 
84, 8. 134) 144. εὐωδοσας 30, 44» 55») 209. ΑΙ4, (αι. Νὶς. ὁ εὑ- 
οδωσας τό, 63. εδωκας: εὐδοκχησας πιᾶγρ. ὃς, ἐν χερὶ] ἐν τὴ 
χεῖρε 15, τό, 18, 445 53» 64, 71, 77» 82) τού, 128, 131)236.Ἡ δά- 

λ.} τὸ δαλε ΣΧ, τς) τό, 18, 29, 44) 53) 54. 50, 58, 64) γ1) 75) 76, 
γ,7, 82, 84. ὃς, τού, το, 121) 131) 1347 144, 200. 236, 237. (οΙΡ]. 

ΑΙά. ΑΙεχ. δὲ. Νίς. τῶν δαλων 30. τὴν μεγάλην ταύτην] ταὺ- 
Τὴν τὴν μεγαλὴν 7ς. Οεοις. ταύτην μεγάλην Απτη. 1. Αγ. Ἐή, 
καὶ γὺν ὠποϑανδμαι) καὶ γὺν ἰδὲ ἀποϑανξμαι Θεοῖς. καὶ νῦν 
οἰποϑανδμαι---ἶν τῇ σιαγόνι ἴῃ σοι. ἴ64.] καὶ ἡνοιζεν τὸ τραυμῶ τὸ ἕν 
τῇ σιαγονι 30. καὶ νῦν ἀποϑανδμιαι τῷ δίψει} καὶ νὺν ἰδὲ ϑλιδό- 
μένος τῷ δίψει ἐνθάδε ὠποθνήσκω 74.060. ΝΊΩΡ. ἴοο. οἶς, τῷ ὄψει} 

ἐν ὄνψεε Χ, το, τό, 18, 29, 44» 53» 54. 55» 56» 57» 63, 64, 71» 75» 
6, 77. 84. 8ς. τοῦ, 121) 128») 131) 134 144, 4009 236. (ομρὶ. 

ΑΙεχ. Οδῖ. Νῖο. ἐν δίψη 82. ΑἸά. ὑπὸ ὄψες Αται. τ. Ἀπη, ἘΔ. 
ἐμπεσῶμαι} πεσεμαι ς6, 82, τῶι. - ἐγὼ Θεοῦ. ἐν χειρὶ τῶν) 
ἂν τῇ Χεῖρι τῶν τι8. κ τῶν τό. εἰς τὰς χείρας τῶν 209. εἰς χεῖρας 

Αχπι. 1. Ασπι. Ἐκ. εἰς χεῖρας τῶν 5Αν.- τὸ ἐρίω, “Ἔ τάτων 

44» 9. 74» 76, 82, 84, τού; 134. 
ΧΙΧ. ἔῤῥηξεν] ἡνοιζεν Χ, τς, 18, 10,20, 445 54» 5 ὃ» (8, 63,64. 71, 

ης, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121) 134. (οΠ}Ρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. Αγηϊ. 1. Αγπῖ, 
Ἑὰ. ανοιζεν 128. ἦνοι (1. ἡνοιζε) ρ]. Ἰητοι! πα. 131. ἀρεγμΐέ ϑγτ. Βᾶγ- 
Ἦδεῦτ. ὁ Θεὸς τὸν λάκκον τὸν] τὸ τραυμῶ ο Θεὸς τὸ ζῶ. τὸν λάκ- 
Χον} τὸ τραυμα ὃς. τὸν λάκχον τὸν] τὸ τραυμᾶ τὸ Χ, 20, 53, ςὅ, 

κ8, 63, 71) )6. 84.) 121) 131) 134) 144) 209, 237: ΑΙά. το τραυμᾶὰ ξς. 

τὸν ολμον τρᾶτ. ςξ8.. τὸν λάκχον τὸν ἐν τῇ σιωγόν!} τὸ τραυμα τῆς 

σιαγωνος τς, 19. τὸ τραυμᾶ τὸ ἐν σιᾶγον; τό, 5). τὸ τραυμᾶ τῆς 
σιαγονος 18, 64, τοϑ, 128. (οπηρὶ. Αἰεχ. τὴν σιώγονα 44. τὸν ολμον 

της σιαγόνος 54) 59, 82. τον ολμον τῆς σιάγωνος 7ς. τὸ τραῦμα τὸ ἐν 

σιαγονι 775, 236. (αϊ. Νῖς. τὸ ἐν τὴ σιαγον; τοό. γέμειν (πιρημπι) 
»“παχέδς ϑγτ. Βα- Ἠεῦτ. τρύπημα σιαγόνος Ατιῃ. 1. Αττη. Ἐά. τὸ 

τραῦμα ἐπὶ τὴν σιαγόνα ϑ8ιαν. ἐν τῇ σιαγόνι) εν σιαγονι 131. 
ἔξηλϑεν] ἀπηλϑὲν ς8. ἐξ αὐτΨ] εξ αὐης 29, όᾳ. ΑΙά, ἐξ αὐτὰ 
ὕδωρ] ὕδωρ ἐξ αὐτῷ Οεογρ. ὕδωρ] υδαΐα τς, 18, 20, 30, 44) ἐς», 
Ξύ, ς8, 63, γ1, η6, 84, τού, τοϑ, 1521) 134. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

καὶ ἔπιε] α 121. ἐπέρρεψε] απερρεψε 18. τὸ πνεῦμα αὐτὰ} 
“Ἑ ἐν αὐ 200. Αἰεχ. τὸ νεῦμα αὐτῷ͵ πρὸς αὐτὸν Ατηι. τ. Αγ. 
Ἑά. ἔῤησεν ανεψυξε τς» 18, 19» 29) 44» 545 5.5; 48), 645 71) 755 76, 
82, 84, τού, 1ο8, 1219 134, 209. ΑΙά, ΑΙεχ. ανεψυξαν 1ο. εψυζξε 
128. ἀνέψ (1. ἀνεψυξε) 8. ταῖεγὶ. 131. ἐκλήθη) ἐπεκληϑὴ ςς. 
71. ὄνομα αὐτῆς] ονομα αὐης πηγῆς Χ. αὐτῆς] τῆς πληγης 
111. τὰ τόπε ἔκεινξ 449 54) 59, 785 76, 82, 84» τού, 134, 2ο9. τὰ 

τόπε αὐτῆς (ἢς) ςό. τῆς πηγῆς ΑΙεχ. Πηγὴ τὸ ἐπικαλεμένε] πηγὴ 
ἐπικλητος 128. ἡ τῷ Οοπρί. Πηγὴ τὸ ἐπικαλεμένε---σιαγόν!)} 
ἐπίκλητος σιαγόνος ΑἸοχ. τὸ ἐπικαλεμένε, ἢ ἐςὶν ἐν σιαγόν!] ἐπι» 
κλητος σιάγονος Χ, 18, 299» 30, 44) 54» ξς, ς8, γύ, 82, 84) τού, 121, 

134. Αγ. 1. Αγηι ἙἘάὰ. ἐπικλητος ἡ ἐξι σία γωνοε ας, το: επιχλη- 

τος ἡ ἐςὶ σιώγονος 64) τοϑ. ἐπὶ κλῆτος (0) σιαγόνος 71. ἐπικλητος 
γοι:. 1]. 

Ἥνχει] ἐκεῖ ((.) ς8, 842. 

. διαφαύση ὁ ὄρϑρος, χαὶ φονεύσωμεν αὐτόγ, Καὶ ἐχοιμήϑη Σαμψὼν ἕως μεσογυχτίου, καὶ ἀγέςη 

φιαγωνος )4. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης] ἕως σήμερον Ατπι. τ. ΑΤῃι. 
Βα. ' 

ΧΧ. τὸν Ἰσραὴλ] Ἔ Σαμψων 445 73» 200. Θεός. ἀλλοφύ- 
λων] τῶν ἀλλοφύλων Αγπ). 1. εἴκοσιν ἔτη] Ττ. 44, 75» τού. ΑΙδχ, 
Αὐτὰ. 1. Απη. Ἐά, ο Σαμψων ἐτὴ εἴκοσι 545) ζ9, 82. ῥτγατηῖί. 
Σαμψων ςς. Ρτϑιηϊ. ο Σαμψων γ6, 84» 134. 

Ι. Καὶ ἐπορεύϑη] -- ἐκειϑὲν Θεοῖς. Σαμψὼν] Σαμποὸν (ἔς 
ἴῃ} Ατττ. 1. πῃ. ἘΔ. εἰς Γάζαν] εἰς Γαζαν εκειϑὲν ας, τ, 
64.» τ28. εκειϑὲν εἰς Γαζαν 10, 44) 54) 78» 76, 82, 84, τοό, τοϑ, 
1347 200. (οπιρί. Αἰεχ. Αττη. ᾿. Ασῃ. ἙἘ4ά. εἶδεν ἐχεῖ}) α ἔκές ς9, 
γ)1) 82. οἶδὲ )ς. ἴδεν ἐκεῖ ΑΙοχ. ἰχεῖ γυναῖκα τοόρνην] γύναικα 
τορνὴν ἐχεὶ ςξΞ. γυναῖκα) νᾶ μίαν Απῃ. τ. Απη. Εὰ. “πρὸς 
αὐτήν] εἰς αὐΐην 44. 

11. ἀνηγγέλη] απηγίελη Χ, 18,29, 30, 44» Ὡς 54, ς4, τό, ς᾽, 
ς8, 63, 64. 71, 759 76, 779. 84) 8ζ) τοβϑ, 121, 148, 124) 144, 2586. 

ΟομρΡΙ. ΑἸά. Αἴοχ. (δι, Νίο. αἰηγιλλὴ 15), 81, τού, αἀπηγίιλα 
89. αἀπηγίελλει 1321. ἀνήγίειλαν δῖαν, λέγοες] λεγουσα τό, 

52) 77» 131. Λεγούων 44) 54, ς9, γ6, 84, τού, 134. λεγων 82. 
λεγωντων (υϊ νἱάεϊιιγ) )ς. καὶ λέγεσι Αγπι. τ. Απη. Ἑά. Οεοῖς. 

Ἥκει Σαμψὼν ὧδε] ἐλϑὼν ἐςὶν ὦδε Σαμ.- 
σὸν Ατη. 1. Απῃ. ἘΔ. γὺν ἐλϑὼν ἐςὶ Σαμπσὸν ὧδε Οφοτρ. . ὧδε] 

ἐντανδα Χ, 155) 18, 19) 30, 44» 54) 555 58) 64) 715 75, 76, 8α, 84,͵ 
τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐνταύϊα 29. ἐχύκλωσαν] 
Ἔ αὖον 44, 59, γ6, 82. εκυκλεύσαν ἀντὸν τού, 124.ἁ. ἐκχύκλωσαν, 
χαὶ] α 75. ἐκύκλωσαν --ἰπ᾽ αὐτὸν] εκυχλώσαν αὐῆον, καὶ ενηδρευσαν 

ἄντῳ ς4, 84. κατεκύκλωσαν καὶ ἐνήδρευσαν αὐτὸν Οοτηρί. ἔς, εἰ 
ἐπ᾿ αὐτὸν, ΑΙά. ἐνήδρευσαν ἐπ᾽ αὐτὸν} αὶ ςς. ἐνηδρεύσαντες ἧσαν 
αὐτῷ Ατ. 1. ἄγῃ. Ἐά, ἐπ᾽ αὐτὸν] αὐῇον Χ, τς, 18, 29, 30, ςό, 
58, 63, 64, 71) 82, 1τοϑ, 121, 128. Αἰεχ. κα 44. ἀντὼ 50, 75» γό, 
τού, 134. ϑίαν. ὅλην τὴν νύκτα 19} - ἐκείνην ςς-. τὴν νύχτα ὅλην 
Ἀπη. 1. Ασηι Ἐά. νύκτα 19] νυκταν (ῆς πῃ) γς. νύκτα τ 
-- φονεύσωμεν αὐτόν] νυκταὰ λεγούϊες εως φωτος τρωΐ μεινωμεν» καὶ 
αποκτεινῶμεν ἄντον 19. ἐν τῇ τύλῃ] ἐπι τῆς συλῆς Χ, τς,.30, ᾿ 
ξξγ) 121) 128. ΑΙα, ΑΙεχ. ἐπι τὴν τυληὴν 18, 44. κ4γ 59, 7.9 76, 82, 

84, τού, 134. ἐπὶ τῇ πυυλῃ 64. παρὰ τῇ πυλῃ Αττῃ. 1. Αση. Ἐά. 

παρὰ ταῖς αὔλαις δἷψν. ἐν τῇ πύλη --νύκτα 29] αὶ ουπὶ ἰηξοττηθά. 
τό, 29, ς2, 579 715 τοῦ, 131. Οὐπιρ. καὶ ἐκώφευσαν] ἐσιγασαν 
γηᾶγρ. 58. νύκτα 2] νυχκτὰᾶν ς9. λέγοντες) καὶ λέγεσιν" ὧδε 
μείνωμεν Αττῃ. 1. Ατπι. Εὰ, Ἕως διαφαύση---φονεύσωμεν αὐτόν] 
εως φωτος τσρωΐ μείνωμεν, καὶ ἀποηεινωμεν αὐΐον τς, 209, ςς, 64, γι, 
γς) γ)6, 82, 84, (πιᾶτρ. 8ὃς.) τού, τοϑ, 1217) 128, 134. Οοαιρὶ. ΑΙεχ- 
ἔς, πῇ μείνομεν, 18. ἤς, πἴᾶ ἀποκτοίνομαν, ξ4. τρῶν αποκχΐεινωμεν 

αὐτὸν 44. Ἕως διαφαύσῃ ὁ ὄρϑρος] τως φωτὸς ΤῈ πρωΐ Χ. εὡς 

φωτος (τηδῦξ. ὼς τρω!) μεινωμεέν 58. ἕως πρωὶ Αγη. 1. Αγπηὶ. Εή. 
διαφαύσῃ]. διαφαυσει τό, (131; ἴῃ πηᾶγρ. πρωΐ Βι. τες.) 14. ὃ 
ὄρϑρος] κοτό. καὶ φονεύσωμεν αὐτόν] μείνωμεν καὶ ἀποχτείνωμεν 
αὐτόν ΑΙά, φονεύσομεν αὐτόν δῖαν. Οἰἶτορξ. , φονεύσωμεν] φονευσο- 
μὲν τό. ϑ8ῖλν. Μοίᾳ. αἀποκτείνομεν ς-8. ρὐτοχεινεμεν ς0. 

ΠῚ, μεσονυχτί] τὰ μεσονυχῆις Χ, τό, 18, 29.) 30, 44) 4, ςς, ς8, 
9, 64, 73» 77» 81, 84. τού, τοϑ, 128, 131) 134. (ΟΩρΡΙ. μεσονυχῖος 
144. καὶ ἀνέςη] -- Σαμψων ς4, ζ9, 84, 124. καὶ ἀνέρη--- 
γυχτὸς} αὶ οὐπι ἰηϊεγηιοά, 144. καὶ ἀναςὰς ἐν μεσονυχ]ίῳ ϑῖαν. Οἴτορ. 
ἀνέςη ἐν ἡμίσει τῆς νυχτὸς} τερι τὸ μεσονυκτιον ἀνεέξὴ ςς. ἐν ἡμίσει 
τῆς νυκτὸς} τερι τὸ μεσονυκῆιον Χ, τς) 18, 10) 29, 44» 54» 64) 715) 74 

, 76, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 1215) 128, 134, 2ο0. Οομρί. ΑΙεχ «τερωΐ 

10 μεσονύκτιον 8. καὶ ἐπελάθετο] καὶ ἐλαθετο 54) 78) 84. 
21 



ΚΡΙΤ ΑΙ. 

ρῸ φῶ ρο. ΄ ἰωἐ ΄ ξ "ἢ φ6 -ςἢ νὰ 

ὐ ἡμίσει τῆς νυχτὸς, χαὶ ἐπελάξετο- τῶν. θυρῶν τῆς. πύλης τῆς πόλεως. σὺν τοῖς δυσὶ ςαϑμοῖς, 
ΚΕΦ, χγι, 

χαὶ ἀνεξάςαζεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ, Ἔδι ἔϑηχεν ἐπὶ ὥμων αὐτϑ! καὶ ὍΕ0] ἐπὶ τὴν Χορυφὴν τᾷ ἑ 
ὅρας τῇ ἐπὶ φροσώπϑ τῷ Χεδρῶν, χαὶ ἔϑῆχεν αὐτὰ ἐκεῖ. ̓ " ἐνος ἈΕῚ Τατῦ, καὶ ἸγΈτδε 4. 

Ἄνα ὐὐρμα ἐν τ δ πε  ν Ν ανὰ αι. πὰ ΥΤΝ ἐδ να ον ἀρ να ἀλλοφύλῳν, καὶ εἶπαν αὐτῇ, ̓ “Λπάτησον αὐτὸν, χαᾷ ἴδε ἐχ ΤΙ ἢ ἰσχυς εὐ ἥ. μεγάλη, καὶ ἐν 
τίνι δυνησόμεϑα αὐτῷ, χαὶ δήσομεν αὐτὸν τὰ ταπεινῶσαι ἡμὰς χαὶ "ἡμεῖς δώσομέν σοι. ἀνὴρ χι- 
λίες χαὶ ἑκατὸν ἀργυρία. Καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸς Σαμψων, ΑΖ. ΗΟ δή μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς 6. 
σὰ ἡ μεγάλη, χαὶ ἐν τίν; δεθήσῃ. τὸ ταπεινῶϑῆναί δε: ᾿Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψὼ, Ἐὰν ,. δήσωσί, με ἐγ ἐπ], γευραῖς ὑγραῖς μὴ διεφθαρμέναις, χαῖ. ἀσϑεγήσω χαὶ ἐσομᾶι ὡς εἷς τῶν ἄγ-- 

Ἂ 

α καὶ δίαν. Οἴτορ. τῶν ϑυρὼν] τὰς ϑυρας (ςς. ἴων ϑυα ϑυῤὼν ' 
58. ΑΙά, τῶν ϑυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως τῶν δυο ϑύυρων τῆς πο- 
λεὼς 29. τῶν τυλὼν τῆς πόλεως 216. τῆς πύλης] αὶ 30) 719) 144. 
Ἄτην. τ, Ασπῃ. ΕΔ. σῆς 9. σὺν τοῖς δυσὶ ςαϑμοῖς] καὶ τῶν δυὸ 
φαϑμων τς» 18, 19, (4) 64, 759 82, (8ς. πιᾶγρ.) ἴοϑ, 128. Οοπμρρὶ, 
ΑΙεχκ. σὺν τοῖς γαϑμοῖς Αττὴ. 1. Αἴγὰ, Ἐά. ἀνεξαςαζεν] ἀνεξα- 
φασεν 11, Χ, τς, 18, 53) 54) ζξ), 57) 58, 64, γι, γ6, 82, 84, ὃς, τού, 
λοϑ, 134) 200, 236, 43). (οπιρὶ. Αἰεχ. (αἱ. Νίς. Αππ. ᾿. Ασω. Βα. 
ἀνεδηθασεν τό. ἀνεξιξασεν ξ2, 77, 131. ἀνεδαςαζεν τό. ΑἸά. ανα- 
ξαςασεν 128. αὐτὰς} αὐας ι8. αὐτὰ 416. σὺν τῷ μοχλῷ] 
σὺν τοῖς μοχλοῖς Αττλ..1. Αττη. Εά. ἔϑηκεν] ἐπεϑηκεν 1ς, 18, 10, 
29, 44, 54, 18, 64, γι, γό, 85, 84, (πιᾶτρ. 8 ς.) τρό, τσϑ, 134, 200. 
(πρὶ. Αἰεχ. επεϑικεν )ς. -Ἐ αὐτὰ 5ῖλν, ἐπὶ ὥμων] ἐπ᾿ ὡμὼν 
11, τη, 85, 131») 144) 436, 23). Αι, Νίς, ἐπι των ὠμὼν Χ, 20, 44. 
55) 58, 59, 71) γ6, 82, 84, τού, 121, 128, 134, 209. Αἰὰ,. «πἰἶ τω 
ὠμὼ 1τ55.18, το, 64, τοβ. Οοιηρί. ΑἸεχ. ἐπώμων (ἢς) 16. ἐπι τους 
μὲς 56, 63. επι τῶν ομῦν 7ς. τῶ ὠμὼ τοδῖρ. 8ς. αὐτΒ} α 82. 
αὐτῷ Αἰεχ. Ατῃι. 1. Απῃ. Ἐά, ϑ8,αν. ἀνέξη] ἀνήνεγκεν αὐτα Χ, 
ἀξ» 18, 29, ς3) τό, ς8, 63, 64, γ1, τοϑ, 121, 128. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ, 
δῖαν. ἀνήνεγκεν αὐας τό, 30, 44, ζΩ, ς 4, 57) 59, 73) 76, 82, 84, ὃς, 
τού, 134» 144, 2326. (αῖ. Νὶς. ἀνήνεγκεν αὐτὼ 19. ἀνήνεγκεν ξξ, 
309. Αγπι. 1. Αγπι, Ἑὰ. ἀνήνεγκεν αὐτὸς 77. ἐπὶ τὴν χορυφὴν] 
ὼς τὴν χορυφὴν ς8. ἐπὶ κορυφὴν ΑἸάΖ, ἐπὶ τὴν κορυφὴν τὰ ὄρους] 
ἐπὶ κεφαλὴν τῷ ὄὅρας (Αττη. τ. εχ ϑοστ.) Ατα, Ἐά, τὸ ἐπὶ] ὁ ἐςὶν ἐπι 30, 54) 71. ΑἸ. τὰ οἷος ἐπὶ 44) κῳ, ς0, 7.) 82, 84. καὶ εἶτ 
144. τῷ ἐπὶ τοροσώπου τὰ Χεδρὼν] ο ερὶν ἐπι τῆῤοσώπον Χεξρων Χ, 29, ς8, 64, 128. Οοτηρ]. ΑἸεχ. ὁ εςὶν ἐπι προσωπα Χεδρων 1ς, 18, 1ο8. τὰ ὠντος ἐπι τροσωπον Χεδρων γ6, 84, 134. τοῦ οντος ἐν προσ- ὠπὼ Χευρων το6. ἀπέναντι Χεξρων τ2:. ὅ ἐγιν ἐγαντίον Χεξρόν Ἀπ. 1. Απηῃ. ἘΔ, ὃ πρὸ τροσώπε τὸ Χιδρὼν δῖλν. τῷ Χεδρὼν) 
α τα 1, τό, (4, ἐς, τό, ς7,.63, )ς, 82, Βς, 131, 144, 209, 237. (δῖ, Νῖς. Χευρων 44,71. καὶ ἔϑηχεν αὐτὰ ἐκεῖ] , ΟὐμρΙ. ἔϑηκε) ϑηκεν ς. αὐτὰ ἐκεῖ] αἰας εκει 54) 59, 78) 76, 77, 82, 84, τού, 
134. (δῖ. Νῖίς, 

ΙΝ. μετὼ τᾶτο] μεταταῦτα (80) τό. τῦτο] ταύϊα Χ, τς, τ, 19, 39» 30, 44, 545 55, ς7, 48, 64, γι, ς, γό, γγ, 85, 84, 8, τοῦ; 1οϑ, 121, 128, 1315) 134. 144, 200, 236. (οπηρ!. ΑΙεχ. (ας. Νῖς. καὶ ἠγάπησε) ἡγαπησε Σαμψων 44. Ἢ Σαμψων ς4, γό. 82, 84, χοό, 134. κα και ς8. Απη. 1. Απὴ, Εά. γυναῖκα) -ξ- Σαμψων 
59) 75... Ἔ μίαν ἈΑπῃ. τ. Απῃ. Ε΄. ἐν ̓ Αλσωρήχ] ἐπι τὸ χει- βάρρα Σωρηχ͵, 1Π,1ς, 18, 44, ξ4, ςς, 39. ὅψ, ᾽ς, γό, τού, τοϑ, 12:1, 
128, 134. ἔπι τῇ χειμάρρου Σωρηκ Χ, 20, ς8, 71, 84. Οουρὶ. ΑἸοχ. 
απὸ τὸ χειμαρρα Σορωκ το. ἐπὶ τὰ χειμαᾶρρε Σωρεχ, 82. Οεοῦρ. εν ᾿Ασωρηχ, (ἴπι πηᾶγρ. ἐπὶ τὰ χεμαρρ8) 8ς. ἐκ τὰ χειμαῤῥε Σωρήχ Αἰά. ταρ᾽ ὀχϑῇ τὸ χειμάῤῥε Σωρὴκ Αττῃ. τ. Απη. Εὰ. ἀπὸ Χει- μαῤῥου Σορὶχ ϑιαν. Οἰἶτορ. ἐπὸ χειμάῤῥου Σωρῆχ, ϑ8ίαν. Μοΐ. 
᾿Αλσωρήχ!] Ἀσωρηκ τό, 53» 579 779. (131, τπᾶτρ, ἐπὶ τα χειμαρρε) 144, 336. (αι. Νῖο.. Σωρηχ ς2. Λλσορικ τό. Ασωρηχ 237. καὶ ὀνομα αὐτῇ Δαλιδα], ς). καὶ ὄνομα αὐτῆς Δαλιλα Αντη. :. Αση. Εἰ. ἥς ὄνομα ὠνομάσϑη Δαλιλά σε οῦρ. ὄνομα δὲ αὐτῇ Δαλιδὰ 5ίδν. Δαλιδα] - ἐπὶ του χειμαρρα Σωρηκ τό, ς3, γ7, (ἴπ ΤΆΔΓΡ,, 41.. 8ς.} 131, τῶ4, 236. (ἐαζ. Νὶς. -Ἐ ελάεπι, πἰῇ Σωρηχ, ζ2, 200. Δαλιλα (ἢς ἰηξ) Οὐοπιρὶ. ΑἸοχ. 

ν- ἄρχονῆες] σατραπαι τῷ, τ8, 20, 30, 44, ς4, (ς8, ἰπ πηαγρ. αἱ ἘΔ.) ὅ4, γι, )ς, γό, 82, 84, (πιᾶγρ, 8.) τοῦ, 1ο8, 12ι, 128,.134. (οπΊρΙ. ΑἸεχκ. καὶ εἶπαν αὐτῇ] καὶ λέγεσιν ΑΥπγυ 1. Αἰϊΐυς, ΑΓ. 
Ἑὰά. εἶπα») εὐπτον 44. ζ44 59, όμ 7ζ) 84, 1ο8, 134, 209, 237. 

(ὐαιρὶ. εἰπαν αὐτῇ α αὐῃ Χ, εἰπαν ὥρος αὐΐην ςς, ΑἸεχ. εέγδσιν τον, τ. αϊαυς. Αττη. Εά. ᾿Απάτησον αὐτὸν] ἀπατησον 
δὰ ἀγτον Χ, τό, 20, ἨΔ» 33» 56, ς7γ 58, 63, 71) 76, 77). 8478) τού, 

“ 

ἴ31, 134) 144,,200, 236. (αί. ΝΊο. ἀπάτησον τὸν ἀνδρα τατον α ς. 
αἀγαπῆσον αὐτὸν 19. ἀπαντῆσον αὐτῳ ς4. κλ αὐτὸν ὅ81αν. Οἴἶος, 
καὶ ἴδε] καὶ εἶδε Οοπιρ. ἐν τίνι 19] εν τινι ἐᾶι 82 ἡ ἰσχὺς] 
ἕξιν ἡ ἰσχὺς ζ4,) ςζ9. Οὐϑογρ. δῖαν. Μοίᾳ. εςαι ἰσχὺς ᾽ς. αὐτῷ ἐςὶν 
ἡ ἰσχὺς δ5ῖλν. Οἶτορ. ἡ ἰδχὺς αὐτῷ ἡ μεγάλη] ἢ ἡ ἰσχὺς αὐτῇ 
μεγάλη Αγπι. 1. Ασππ. ἘΔ. αὐτῇ ἡὶ μεγάλη] αντα εριν ἡ μεγαλη 
Χ, 18, 29, 44, 64, γό, 84, τοῦ, 1οβ, 134. (Ομρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. Ἔ εἐςιν 
48, 121. αὐτῷ ἅὅτω μεγάλη 8ϊαν. Οἴτορ. καὶ ἐν τίνι] καὶ ἢ ἐν τίνι Αττῃ. 1᾿. Ασπι, Εά. δυνησόμεϑα] δυνησωμεϑα τς, τό, ςο, )ς. δυνηϑησομεϑα 44. δυσωμεϑα (οοττ. δυνησωμεϑα) 134. δυνησό- μεϑα---ταπεινῶσαι αὐτόν] δεϑήσῃ καὶ ταπεινωϑήσῃ ϑίαν. αὐτῷ] 
ρος αὐτὸν Χ, τς, 18, 19, 29, 44) ζ4. (8, 64, γ1, )ς, γ6, 82, 84, ,΄. (πιαγρ. ὃς.) τού, 1οϑ, 121, 128, 134, 200. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. αυ- τὸν τ, (4,77: αὐτῷ, καὶ δήσομεν αὐτὸν] συλλῆψαι αὐτὸν, ἵνα, δήσωμεν Οεογξ. καὶ δήσομεν αὐτὸν], αὐῇον 16, ς 7) 77) 8ς, 121, 1445 236. (Α(. Νῖς. α ς8. χαὶ δησωμεν ἀντον 59, )ς. τρόπον εὖ- ρεῖν καὶ δῆσαι αὐτὸν Αταγ. 1. Αται. ἙΕά6, τῇ ταπεινῶσαι! ] ὡξε τα- 
πεινώσαι Χ, τς, 18, το, 44). κά, ςξς, 64, γι, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αστῃ. σ. Αττη. Εὰ. ὡςε τάπη- γώσαι ς8. ὡς ταπεινῶσαι 59. ὡραι ταπεινωσαι ἡς. καὶ ταπεινώσω- μὲν ὕδοσβ. ταπεινῶσαι] ὡςε ταπειγωσαι 29Ω. ἡμεῖς] υμεις τοῦ. δώσομέν σοι} Ττ. κ4. ϑῖαν. Μοίᾳ. σοι δωσωμεν το, ᾽ς. ἀνὴρ] ανδρι ςς: ἄρνας (Άς. οδέςυτο) ς6. , ςβ8, 121, 237. ΑἸΙά, ϑ8[δν. Οἰἶτορ. - ανδρα καὶ ζ9ῷ. ἀρνες τα. ἀνὴρ ἕκαςος Ατπι. τ. Ασπν. Ἐάν Οεοτρ. ἕκαρος ϑϊαν. Μοίῃ. ἀνὴρ χιλίας καὶ ἑκατὸν] ἀνὴρ χαξ χιλιδς καὶ Ῥ, Οὐ γ (υὲ νἱάεξωγ) ἴῃ ΠᾶτΡ. Δηἴδ ῬΥΠη.ΠῈ καὶ, )ς. καὶ ἑκατὸν} αὶ ξ5. ἀὄργυρίς] ἀργυριδς ξ2, ξ4,) τό, γ)γ6. -ἰ σίκλες Οὐομηρὶ. 

Ν ΝΙ. Καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸς Σαμψὼν] Καὶ λέγει Δαλιλὰ τῷ Σαμπσὸν (ἢς ἴῃ σοτη. το. εἴ αὶ 3.) ΑἸτη. τ. ἄγῃ. Εά. Καὶ εἶπεΔα. λιλὼ πρὸς Σαμπσὼν καὶ λέγει ΘέοσΡ. σρὸς Σαμψων] τρος αὐῇον ξ2. ᾿Απαγίειλον] αναγίξελον 209. ΑἸεχ, ᾿Απαγίειλον---Σαμ- ψωῶν ἴῃ σοπι. {δᾳ. ἱποίαἹ.] Βὶ5 1οτίρταπι, [δά ΡΙτ15 Το. ΠῚ ψίγρη]Α ἐγαι. ἤχυπη ἃ εδά. πηδπι τοό. ᾿Απάγίειλον δή μοι] ἀναγγειλον μοι ς4, 7.» 82. ἀπάγγειλόν μοι Ατηι. τ. Ατγπι. Ἐά. ἀπάγγειλόν μοι γῦν Θεοῖς. ϑῖαν. Μοίᾳ. δή μοι], δὴ 18, 20, 55, τό, ς8, ςο, 63, γι, 1οϑ8, 128, 237. (οπρ!. ὙΤ. γ6. Πρρεῖ δὴ ἱπ σδιαγδέξ. τηΐποσε Αἰεχ, ἐν τίνει -- μεγάλη] ἐν τίνι ἥ ἡ ἰσχύς σε ἡ μεγάλη Απη. τ. Αγῃ. Εά. ἐν τίνι ἐςὶν ἡ ἰσχὺς ἐκείνη σου μεγάλη Οεογρ. ἢ μεγάλη] (ἅὅτω) μεγάλη 81αν. Μοῖᾷ. καὶ ἐν τίν] καὶ Θεοῖς. δεϑήσῃ] δεδηση 18. ἀσϑενησει ςο. δέϑηναι σε 84. τῇ ταπεινωϑῆναί σε], σε τό, τ΄ 63. καὶ ταπεινωϑήσῃ Οεογρ. ϑ[αν. ᾿ Π. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Σαμψων] Καὶ λέγει αὐτῷ Σαμπσὸν Ἄγη. σ. Ασω. Εὰ. ᾿Απεχρίϑη Σαμπσὼν καὶ λέγει Θέεογς. πρὸς αὐτὴν] α 44. αὐτῇ ςς, τό. ΑἸά, ὅ8ϊαν. πρὸς αὐτὴν Σαμψὼν] Σαμψων τρος ἀντὴν ζο, 77. ἐν ἑπτῶ] α εν (ργῖπηο : βαθεῖ πιᾶπὰ ΤΕο, 18.) 44, 64, τ28, 26.Ἡ. ἐν ἐπὶ νευραῖ,] “ερίενι περυὶς ὅτ. Βατ-Ηεδτ. γευραῖς} -:- νευραις (ἴῃ ΤΠΔΓΡ, -ἰ- γρ. ἡμματισι) τ21- γευριαις ΟοΥΏρΙ. ΑΙά. νευραῖς ὑγραῖς) χληματισιν υγροις (ςο. ἕοτῖ, νγραις) 82. γευραῖς ὑγραῖς μὴ διεφϑαρμέναις] χλημᾶσιν υὑγροις μὴ ἐξηραμμενοις 4) 7 5. χληματισιν υγρχις μὴ ἐξηραμμεναις 128. πέγυϊς ἠιυπίαδὶς, ποπέΐμηι “εεαεΐ:, ΑὉρ. μὴ διεφϑαρμέναις] αἵ οὐ δι- εφϑαρμέναι ἧσαν Οϑογρ. ργαγηἶττ, καὶ 8]αν. Οἶτοσ. διεφϑαρμέ- γαις} ηρημωμεναις (Χ. ΤΠΔΓΡῸ, (δ ἃ πηδηι υἱ νϊἀοίιΣ ῬΑ ]]ο γεσεηκίοτί : διεφϑαρμεναιρ) ας, 18, ἀρ, (ς ς, αὲ νἱάειας.} ὅᾳ, γε. ἀται μμ τ μρη ἐρημώμεναις 19. εξηραμεναις 44, 76. ηἡρωμεναις (ἢς ἴῃ ςοπη. 8.) 58. ἐξηραμμεναις ςο, 84, τού, 134. ἐξηραμμενοις 82. κχαὶ ἀσϑενήσω] α χαν τό, 44, ς8, 131. Απη. τ᾿ Ατῃ. ΕΠ. ἀσϑενήσω) ἀσϑενησοι μαι 18. ἔσομαι] ἐσωμὲ ς τῶν ἀνθρώπων) ἐκ τῶν ἀνθρώπων (ἔς ἴῃ οοπη. α 1.) Απτη. σ. Ασχ, Ἑά. Οεογρ. ϑίαν, 



ΚΡΙΤΑΊ. 
ΚΈΦ. ΧΥΙ. 

8. ϑρώπων.. Καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων ἐπ]ὰ γευρᾶς 
9. 

10. 

11. 

Σ2.- 

πω « - 

ΕΝ ἀπο ννν Σ δι ὧϊ 

, 
Ἴ 

᾿ 

ΠΩ 

Υ 

στιππυοὺ , σοι] αποσπασει τό, ς79 131. Οαζ. ΝΟ. 
ν ἐν υς ὑσπάσοι ΑἸά. διαῤῥήξαι Ατη. τ. τη. Ἑά. δῖαν. 

πα ἐς. ᾿ 

, {ιι ετον 

-ν ὦ 

ΑΝ 

}.: 

χαὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς. Καὶ τὸ ὄνεῦρον αὐτῇ αὐτῇ ἐχάϑητο ἐν τῷ ταμείῳ: 
ὑγρὰς μὴ διεφϑαρμένας, 

χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Αλ- 

λύφυλοι ἐπὶ σὲ ̓ Σαμίμων: καὶ διέσπασεν τὰς γεῦρας ὡς εἴ τις ἀποσπάσοι ςρέμμα ςιππύδ ἐν τῷ 

ὀσφρανϑῆναι αὐτὸ πυρὸς, χαὶ οὐχ ἐγνώσνη ἥ ἰσχὺς αὐτῇ. Καὶ εἶπε Δαλιδὰ πρὸς Σαμψὼν, γμένϊδις 
᾿Ιδδ ἐπλάνησάς με, χαὶ ἐλάλησας πρὸς μὲ ψευδῆ" γῦν οὖν ἀνάγγειλόν μοι ἐν τίνι δεϑήση. Καὶ. 

εἶπε πρὸς αὐτὴν, "Ἐὰν δεσμεύοντες δήσωσί με ἐν καλωδίοις χαινοῖς οἷς οὐχ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔρ- 

γον, χαὶ ἀσθενήσω χαὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἔλαξε Δαλιδὰ χαλώδια χαινὰ, χαὶ 

ἔδησεν αὐτὸν ἐγ αὐτοῖς, χαὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐχ τῇ ταμείου" χαὶ εἶπεν, ᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σὲ 

ΨἼ11. ὠνήνεγκαν αὐτῇ} ἤνεγκαν αὐΐην 18. 
αὐτῇ πρὸς αὐτὴν Ατπν. τ᾽ Ατη). Ε4. οἱ ἄρχοντες} α οἱ Ατπι. 1. 
Ἄγηι. 4. ἄρχωυντες]) σατραπαι Χ, τς» 18, 10, 29, 30, 44» ξ4» 55» 
(ς8, ἱπ πιᾶγρ. αἱ Ἐά.) 64, γι, 755 6, 82, 84, (πιαγρ. 8 ς.) τού, τοϑ, 
121, 128, 134. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τῶν ὠλλοφύλων] ἐκ τῶν ἄλλο- 
φύλων δῖαν. ἑπΊ]ὰ γευρὰς---ἔδησεν]) ταυτα και ἐδησεν 44. νευρᾶς] 
γευρίας Οοπιρὶ. ΑΙά. γευρῶς ὑγρὰς μὴ διεφϑαρμένας] κληματα 

υγρα, ὦ ἐκ ἣν εἐξηρομμενα 54, 59, 82. ς; Οὐπὶ εἶν ῬιῸ ἣν, γς. κλη- 
μαῖα νγρα μΆ ἐξηραμμενα 128. νευραῖς (Πο) ὑγρὼς μὴ ἐξπραμμένας 
ιτιοό. μὴ ἡ διεφϑαρμένας} και μὴ ἐξηραμενας γ6. αἷ μὴ διεφϑαρ- 
μέναι ἦσαν Θεοῦ. καὶ μὴ διεφϑαρμένας ϑῖαν. Οἴτορ. διεφϑαρ- 
μῶας) ηρημωμενας Χ, τς, 18, 29, ς 5, 64) 71) τοϑ, 121. ΑΙεκ. ερη- 

μωμενας 19. εξηραμμενας 84,134. ἔδησεν] ἐδησαν τό, ς2, 84, 131. 
Ῥγωτηΐα. αὐτὴ Αγηϊ. 1. Αγη. Εάπ. ἐν αὐταῖς] εν αὐτοῖς ξ4) ζ9, 
82. 

αν ΕΎΚΟΥ ἄντην 10. 

«-ν αιεοῦ οἱ 79 γες ΠΡ} 

ΙΧ. Καὶ τὸ ἕνεδρον---ταμείῳ] Καὶ τὸ ἔνεδρον (πὐτϑ ἰκάϑητο αὖ: 
σῷ ἐν τῷ ταμείῳ ΑἸεκ. εἰ ἐπβάϊα εἰ (ξἀεόαπε ἱπ ἐμδίομίο Αὐρ. Καὶ 

τὸ ἵνεδρον αὐτῇ ἐκάϑητο] ἐκάϑηντο δὲ τὼ ἔνεδρα 8ῖαν. Οἴἶτος. καὶ τὰ 
ἔνεδρα αὐτῷ ἐκάϑηντο δῖαν. Μοίᾳ. αὐτῇ] α Χ. αὐτῷ τς» 18, 29, 

39, 445 53. 94. 56) 58» 64, 71, 72, γ6, 82, 84, τού, 128, 134. αυ- 
σον το. αὐτῆς ΑΙά. αὐτῇ ἰκάϑητο] ἐκαϑητο αὐε τοϑ. Οὐομρρὶ. 
αὐτα ται. Τι. Απῇ. 1. ἅπῇ. Ἐά. ἐν τῷ] ἐ ἐ τὼ (πο) γς. τα- 
μείω] ταμιείω τς» τό, 82, 121, 131, 409. ταμίω Οοτηρί. αὐτῷ) 
προς αὐἷον Χ, 18, 30, 445 54» 58, 64, 73, 82) 84) τού, τοϑ, 121) 128, 

134. Οομρ]. ΑΙά. ΑΙοχ. τρὸς αὐτὴν 19. ᾿Αλλόφυλοι] οἱ αλλο- 
φυλοι ςξ8.. ᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σὲ] ἀλλόφυλοι ἀφικνέμενοι εἰσὶν ἐπὶ σὲ 
Αἴπι. 1. Απῇ. ΕἘά. ἰδ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σὲ δῖαν. Οἶτορ. ἐπὶ σὲ] 
α 53. διέσπασεν] διερρηζε Χ, τς, 18, 19). 29, ςς, 58) 64, 71, 76, 
84, Ἰού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟμπΡ]. ΑἸοχ. Ἀμαν Σ . Ἄπη. Εά. 
Οεοτρ. ϑϊδν. διερριζεν3.. διέσπασεν. τὸς γευρὰ διέρρηξε τα 
δισμα 44. διερρηξεν αὐα 545 59, 75. διέρρηψεν (ας) αὐτὼ 82. τὰς 
γευρᾶς διέῤῥηξεν. ΑΙά. τὰς γευροὶς} τας νεδρας 19. τᾶ νευρα γά. 
λα 128. ὡς εἶ τις] ὃν τρόπον Δττ. 1. στ. Εἀ. ὥς τις ϑῖλν. ὡς 

, τις---ςιππύξ] ον τρόπον διασπαται κλοσμα τε ἀποτηναγματος ες. 
ον τρόπον διασπαται κλωσμὰ τα ἀποτιναγμαῖος (πηιᾶγρ. σιππυον) ςϑ8. 
ὡς εἴ τις---ἶν τῷ] ον τροπὸν διασπαται κλωσμα τε ἀποτινάγματος εν 
τῳ Χ, τς», 18, 30, 64) 71) 108, 1215) 128. ΑΙεχ. ἔς, πῇ αποτει- 

ναγματος, 29. ον τροπὸν διασπαται τὸ κλωσμᾶ τοῦ ἀποτιναγ- 
ματος τὸ διαφϑειρομενον αμα ἐν τῷ 44, γ6, 84, τοῦ. ἔς, π!ῇῆ τὸ 
τὸ χλῶσμα, 114. ὡς εἰ Ἷ τις-τ-ὀσφρανϑῆναι αὐτὸ] ον τροπον διασπα- 

ται κλωσμα τῇ αποτειναγμῶᾶτος ἐν τῷ οῷϑηναι αὐτὰ 19. ον τροπον 
διασπαται τὸ σπαρτιον τοῦ ἀποτινάγματος τὸ διαφϑειρομενον αμα τῷ 
οσφρανθηναι ς4) 82. ον τροπὸν διασπαται τὸ σπαρτίον τα ἀπότη- 
ναγματος τὸ διαφϑηρομενον αμα τὲ ὀσφρανδηναι 75. δτρόπον δια- 
'σπᾶται κλῶσμα ςιπεία ἐν τῶ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ (οπιρί. ὀποσπά- 

ἄποσπασαι ςό, 63. δια- 

ρέμμα ειπ- 
σύς] τὸ σπαρτιον ἀπὸ τὲ αποτιναγμαῖος 59. φέμμα φιππυὰ 337. 
ςιππύ] ξσυππειὰ 144. απὸ ευππίου Αὐπι. 1. Ασα. ΕἘά, ἐν τῷ] τὸ 
διαφϑειρομενον μα τω 49. ἐν τῷ --υρὸς] ὅ ὅταν απὸ πυρὸς ὀσφραν- 
ϑῃ Απη. 1. Ασπι. Ἐά. ὅταν ὀσφρανδῇ τυρὸς ϑίῖαν. Οἷἶτορ. ὅταν 
ἄφηται αὐτῷ τοὺρ 8[αν. Μοίᾳ. 
18. 44. ξ4) 59, γό, 84, ιοό, 134. αὐτὰ 1ο8. αὐτὸ πυρὸς] 
ἀπὸ τυρὸς 337. ἡ ἰσχὺς αὐτῷ} αὐτὰ ἡ ἰσχὺς ς8. κἡ 7ζ. 

Χ. Ἰ1δὲ1 ἰδὲ ὧδε Θεοῦ. ἐπλάνησάς με] τοαρελογισω με τς, 
τ χβ, 30, 44) 545 ς() 64, γ6, 82, 84, 121, 128, 134. (οπιρί. ΑἸοχ. 

ταρελογισομαι.10. ταρελογισὼ 295) 7ι. τὐαρελογήσω με 58, 1ο8. 

παρελογήσωμαι ([ο) 75- ποαρελογισωμαι τοῦ. χαὶ ἐλάλησας 

πρὸς μὲ Ψευδὴ} καὶ ἐλάλησας ψΨευδὴ Ατπι. 1. Αγπι. Εά, καὶ ἐλά- 
λησᾶς μοι ψεῦδος Θεοῖς. λαλήσας τρός με ψεῦδος 8[Αν. γὺν ἂν] 
α ὄν ΑἸεκ. εοσρ.0 ἀἄἀναγγειλόν μοι} αναγίειλον δὴ μοι Χ, ς3, ςό, 
ό4;) 200. ΑἸεχ. απαγίειλον δὴ μοι τό, 30, 57) 77» 85) 131) 236. 

αὐτὸ] αυτω τύ, 1.8, 131. αυτὸς ᾿ 

(αι. Νῖς. απαγίειλον μοι 4.4, 76, 84, τοῦ, 1214. Οοπιρ. δεθήσῃ] 
δεϑησει (ἔς ἴῃ σοπι. 13.} )ς. δεθήσῃ σύ ΤΟ εοτρ.. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν] καὶ εἶπεν αντὴ τό, 77, 131. Ἔ Σαμ- 
ψὼν 54η 58, ζ9, 74, 76, 82, 84. τού, 134. ὅ8ἷαν. Οἰδορ. καὶ λέγες 

αὐτῇ Αται. τ. Απῃ. ἘΔ. εἶπεν αὐτῇ Οεοτρ. πρὸς αὐτὴν] , 44. 
Ἐὼν δεσμεύονῆες:--- ἔργον] (Ι ἰἰξ αὐονίπε πιό αὶ αιπίδεις πουῖε, ἵπ φωῖδεις ποπ 
εβ,  αδδενι οραγ Αὰρ. δεσμεύοντες) δεσμῳ τς, 18, 19, 29, 30, 44, 
ξς, ςΒ, 64) 715) γ6, 84) τού, τοϑ, 121) 128, 134. (ὐοπι)ρί. κα ς4) ς9, 

.755) 82. .Οεοῦρ.. δεσμεύοντες δήσωσί με] δεσμῳ δησεσιν με Χ. ΑἸεχ. 
δεσμεύσωσι δεσμεύσωσί με (ἢς) 53. ϑήσωσί με] δεσμευσωσι με τό, 
ξό, ς75 63.) 77» 1447200, 236. (Αἱ. Νίο. δεσμευσοσι με 131. με} 
μοι γ5. ἐν καλωδίοις] εν ἐπα καλωδίοις Χ, τό, το, 44» ς2, ςς. ς 7, 

γ)6, γ79. 845) τοῦ, τοϑ, 131») 134) 200, 226. (Αι. Νὶς. Απη. τ᾿. Απῃ. 

Ἑά. επῆα ΕΝ ἜΡΕ ς», 18,30, 64, 75. 82, 28. ἐν καλωδίοις και- 
νοῖς } ἑπτὰ ὁ καλωδίοις κεναῖς ([ο) ζ4. εν επῖα καλωδιοις ς8. ἐν ἑπ]ὰ 
καλωδίοις καινοῖς (συπὶ καινοῖς ἴῃ οἰαταξξ. τηϊηοτε) ΑἸεχ. οἷς ἐχ] εν 

οἷς δᾺ Χ, τό, 18, 10) 29, 44) 54) 5. 5» 57», 58,963) 645. 71) 75. 76, 77, 845 
ὃς, τού, 1οϑ8, 121, 128) 1319 134» 144. 2005) 236, 237. ΟΟμΡ], ΑἸοΕχ, 

(μι. Νῖς. οἷς ἐκ---ἔργον] ἐν οἷς ἐκ ἦ ἐργασάμενος ἔργον Αττη. τ. 
Αγηῃ. Εά. (υξ νἱάετυτ.) ἐν οἷς αὶ ποιήσας ἢ ἔργον Οεοτρ. οἷς ἐκ εἰρ- 
γάσϑη ἐν αὐτοῖς ϑίαν. Οὗτος. ἐν οἷς ἐκ εἰργάσϑη ϑ8ῖΑν. Μοίᾳ. 
ἐγίνετο] ἐὙγενη Ὴ 30, ςς» ξό6,63. ἐγένετο ἐν αὐτοῖς] ἐγενηθη Χ, τς, 

18, 19) 29, 445) 545) 58, 64; 715) 73) 76, 82, 84, τού, 1ο8, 121, 128, 
114. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἀσθενήσω) α καὶ 44, 236. Ατηι. τ. Ατπι. 
Ἑά. Θεορ. ὠσϑενήσω] ἀσϑενησωμὲ )ς.-. καὶ ἔσομαι) κα 7ς, 
καὶ ἐσωμαι 131. 

ΧΙ. Καὶ ἔλαβε] και ἐλαξεν επῖα 18, 128. 
)ς. Οοπιρὶ. ἤο, ουτη αὐτῷ ἰηῖεῦ ὑποοϑ, Αἰθχ. 

σεν] και ἐλαδε ταυτα Δαλιδὰ και ἐδησεν44. δΔαλιδὰ] αὐτὸ 10. 
α 29, τοβϑ. Οοπρ. καλώδια} α Π]1. επῆα καλωδια τς, ς4,, ς9, 
(64, αὐάϊιο επΊα ἴῃ τρᾶῦρ. Ὁ -:-} )ς, 76, 82, 84, τ66, 134. -Αγηι. τ. 
Αγηι. Ἐά. καλωδια ἐπα 77). ΒιΑθεῖ ἴῃ ομδγαέξ. πηϊηοσε Αἰοχ. 
τὸν ἐν αὐτοῖς] ἐν αὐτοῖς τὸν Σαμψὼν δῖαν. Οἶτορ. ἐν αὐτοῖς] αὶ 44, 
ςς. καὶ τὰ ἔνεδρα ἔξηλδεν ἐκ τ ταμεῖία] α Χ, τς», 18, 10, 29, 30, 
44) ζ4) ξῖ. 6, 64) 71, 74) γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. 

Οὐομερὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. Αστῃ. 1. Αγπι. Εά. ΟΘεογρ. δίαν. καὶ τὸ ἐνεῦρον 
ἐχαϑητο ἐν τ ταμείω ςξ86. ἐξηλϑεν] ἐξζηλϑὸον (63, εχ (01. 77, 
209. Οαϊ. Νὶς. ταμεῖμ] ταμιειξ τό, 131, 2ος. καὶ εἶπεν] 
Ἔ πρὸς αὐτὸν Χ, τό, 18, 19, 29, 30) 44) 52) 53») 545) 5ζ) τό, ς7) ς8, 
63, 64, 719 75. 795. 77» 825) 84, 8ς. τού, τοϑ, 1215) 128, 131) 1347) 1445) 

209, 236. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. καὶ λέγεις αὐτῷ Αττη. 1. 
ἍἌπῃ. Ἐά, αὐτῷ Οεοτρ. 5:4ν. ᾿Αλλόφυλοι] οι αλλοφυλοι 1ς, 
19, 54, (8, 64, γ4» γ6, 842 τού, τοβ, 128, 134. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. 

ὠλλόφυλοι ἀφικνάμενοι εἰσὶν Αττη. τ. Ατλ. Εά. ἀλλόφυλοι ἀφικνῶν- 
ται Θεοῖς. ἰδ ἀλλόφυλοι 8ῖδν. Οἷἶτος. ἐπὶ σὲ] ἐπέπεσαν 9. 
καὶ διέσπασεν] ρταοτηΐτ. καὶ τὸ ἐνεῦοον ἐκαϑητο ἐν τω τάμειω τς, 18, 
19, 53» 54) 8 5.) 5ό, 645 71» 749 76, 77. 84) ὃς), τού, 1τοϑ, 128, 131, 

134) 144. ΑΙά4. Οαῖ. Νίο. ῥγαπηῖτῖ. εδάξηγ, ΠΠΠἢ ταμιείω, 16. 29, ς2, 

82. ργαπιῖττ. εαάεπι, ἰῇ ταμίω, ΟομρΡΙ. ργαβηηῖετ. καὶ τὸ ἐνεδρευον 
ἐχαϑητο ἐν τω ταμειίὼ 30. ῥγαδτηϊττ. καὶ ἐχαϑητο ἐν τῷ ταμείῳ, 57. 

καὶ τὸ ἐνεδρον ἐκαθῆτο ἐν τῷ ταμϑειω, καὶ διεσπασατο τ2ι. καὶ τὸ ἔν- 
εὃρον ἰκάϑητο ἐ ἐν τῷ ταμιείῳ, Καὶ ἔσπασεν ΑΙεχ. Ργαρηηϊ. χαὶ ἕνεδρα 
ἐκάϑητο αὐτῷ ἐν τῷ ταμείῳ Ἅχπι, 1. Αγπι. Εἀ. ργαπικῖ. καὶ τὰ ἔν- 
εὃρα ἐξῆλϑιν ἐ ἐκ τῷ ταμεῖε καὶ ὶ ἐξυπνίσθη Σαμψὼν Οδοῦς. γαβῃηϊ, 
τὰ δὲ ἔνεδρα ἐκώϑηντο ἐν τῷ ταμείῳ 5Αν. Οἷἶτορ. ργαβπηῖτῖτ, οδάπι, 
οἱῆ ἐκάϑητο, ϑίαν. Μοίφ. αὐτὰ] - Σαμψων γς, γ6, 84, τοῦ, τ34. 

α ϑίαν. Οἴτορ. ἀπὸ βραχιόνων] απὸ των βραχιονων Χ, ι8, 20, 
30, 445) κς, σό, 58, 63, 64; 71) 755 76, 84. τού, τοϑ, 121) 128, 134, 

144, 237. (οιηρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. απὸ τῶν χείρων τό, ς7,) 77» 131») 236. 

(λι. Νίο. απὸ χειρων ζ2. δῖαν. Σαμψων ἀπὸ τῶν βραχιονων 4, 
ξ9, 82. αὐτῷ] α 23). Αἴ. 1. αὐτῷ Ασπ) Ἐά, 81|ν. Μοίᾳ. 
ὡσεὶ] ὡς τό, ς7», 63) 77ν 85: 131) 144) 236, 237. (ϊ. Νῖς. ὡσξὶ 

και ἔλαβεν αὐτω 4, 
Καὶ ἔλαξε---ἔδη- 

3 
ῶν- 



»-κχ 

ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 

; ἢ . ἔξῶχνι 
Σαμψών. καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων. αὐτῷ ὡσεὶ σπαρτίον. ἐπ εἶπε ὍΝ 13. 
Σαμψὼν, Ἰδὲ ἐπλάνησάς με, καὶ ἐλάλησας πρὸς μὲ ψευδῆ: ἀγα. ελοῦ Ἵ" τίνι δὲ λήσῃ. 

χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν, ᾿Εὰν ὑφάνγης τὰρ ἐπ]ὰ σαραξ᾿ τὴς χεφαλῆς με ἡ τῷ Ἰάσματι, χαὶ ἐγ- 
χῤόσης τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, κἀὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσ ενής. Καὶ ἐγένετο ἐν τὰ 
τῷ χοιμᾶσϑαι αὐτὸν, καὶ ἔλαξε Δαλιδὰ τὰς ἐπα σερας τὴς χεφαλῆς αὐτο; ἄκι ἡἰλβὼ ἐν τῷ. 
διάσματι, χαὶ ἔπηξέν τῷ Θασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, χἀὶ εἶπεν, ᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σὲ Σαμψώγ" χαὶ 

δπαρτίον] οἰ Ῥάμμα τῷ, 18, τὸ, 30, 8, 64, γῖ, ἰδ8, τ2ῖ, 1τοϑ, ἐρηχονίκαι ὑφανε. ἂν ἔτε προς εἶδον " ἰτρδι τη: ̓  ' ἘΠ 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. σπαρτίον] ραμμα ἕν Χ. βάμμα 29, 547 53) 59) γετο ἔν τῷ κοιμᾶσναι!ι] χαι τα εν ̓  99 71, γό, ὲ ; 134. Αἰεχ. 
)6, 82, 84, τού, 134. ΑἸά. ραμαὰ 44) )ς. ᾿ξ χῶὶ ἐχοιμῆσεν 30, 44, ξξ, 50, 75, 84, ὃς, 12:1. ΧΩΙ ἐγένετο ἔν τῷ ΧΙ]. Δαλιδὰ] Δαλιλὰ (ῆς ἰηΏ4) Θέεογς- πρὸς Σαμψων κοιμῶσναι αὐτὸν] και ἐκοίμισεν αντον Δαλιδα ἀναμέσον τῶν γυνατων ρος αὖον 44, 64. τῷ Σαμησὸν Θοος. ἸἨδὲ ἐπλάνησας---καὶ ἄυτης 64 128... 82. καὶ ἐχοίμιησεν αὐτὸν Δαλιλὰ πα. :. Ατπ. εἶπε ἰηο!ι.]. 82. Ἰδὲ ἐπλάνησάς με] ὡς νυν τταρελογισω με 11. Ἐὰ, , αὶ ἰκοίμησε Οδοτρ. καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐκοίμησεν αὐτὸν Δαλιδὰ Κὺς νυν σψαρελογίσω Χ, ςᾷ, 71) τῶι. ἕως Ψὺν τσαρελογισὼ μὲ τς, 18, ἐν μέσῳ γονάτων αὐτῆς ϑίαν, Οἴτορ. καὶ ἐκοίμησεν Δαλιδᾷ αὐτὸν ὺ 49, 64, ζαἸατς. 8 ς.) 158. (οτηρὶ. ΑΙΔ4. ΑἸεχ. ἕως νυν παρελογιζου 19. τοῖς γόνασιν αὐτῆς διαν. Μοῦ. αὐτὸν] -Ἐ Δαλιδα 11], Χ, 20, εδα ως νυν τοαρελογισὼ με 30. ἑῶς τοτὲ καϊαμωχησῃ μὲ 4, ξ4» 8Ὼὴ,) 30, 44, 59, 71) 75, 76, 84, 8ς, τού, 121, 134.- Ἔ ἡ Δαλιδὰ ςς, 1οό, 134. τῶς γὺυν τραρελογήσω ςθ. εως ποτε κα]αμιωκησοις μὲ ξ9. “Ε Δαλιλῶ ΑΙεχ. καὶ ἐλαδε-σειρὰς] ἐδιασατο τες ἐπα βοςρυχας εως τοτὲ χαταμώζχησει μὲ ἤξι εῶϊ ὥοτε χαϊαμωκηδῃ μα 7γ6. ἕως νῦν 1 5. καὶ ἐλαδὲν τὸς ἔπτὰ βοξρυχες 20, 30, 71, (πιαγρ. 8ς.} τῶι, πταρελογήσω μὲ τό8. ἕως τῷ νῦν ἐπλάνησάς μὲ Ατηι. 1. Ἀππ. ΕΔ, καὶ εδιασατο τὰς επ]α βοργρυχες 44, 59, 64, γό, 84. τού, 18, 134. δίαν. ἰδὲ ἕως τῇ νῦν τραρελογίσω με Θεοῖς. ἐλάλησας] λαλησες ΑἸδεχ. και εἐδίασατο τας ᾧ βογριχὲς ᾽ς. καὶ ἔλαθε τὰς ἑπτὰ σειρὰς 44, 54) 9, 74) 76, 84) τού, 34. τορὸς μὲ] προς ἐμὲ 44) γ6, 84, Ἄπη. 1. Αση. Εὰ. Θεοῖς. ἔλαξδε Δαλιδὰ τὰς ἐπα σωρᾶς ϑίδν, 1ού, 134. επ᾿ ἐμὲ 62. μετ᾽ ἐμξ Ἄτιῃ. τ. Ασηι. Εᾶ, Οεοηζ. καὶ ἔλαξε Δαλιδῶ] , Δαλιδὰ 55: λχᾶι ξ86, τὰς ἑπ]ὰ σειρᾶς] τᾶς ψενδὴ) ψεῦδος Αγ. τ. Αγηὶ. ΕΔ, δἰαν. ἀνάγγειλον] αταγίειλον «πα βογρυχες Χ. τὰς γ7. σειρὰς] βογρυχες 5. τῆς κεφὰ- 16, 53, 46, ς7, 68, 63, 71) 77, 84, ὃς, τοῦ, 1215 1310 134) 144,436, λῇς αὐτῇ] τῆς κεφαλῆς ἀντι 55. κα θοη. καὶ ὕρανεν--τοῖχον] (ει. Νις. νώγίφιλον δή μοι] απαγίειλον, μοι 11, 30, 88. ἄἀπαγ- μετα τῆς ἐχζάσεως καὶ ΧΟΑΤΕΧΡΕσῈΝ ἐν τοῖς πασσαάλοις εἰς τον ΤΟΙ ΟΝ γεέλον ἂν 44. ἀπαγίειλον ἂν μοι γ6. γῦν ἀνάγ[ειλόν μοι Ἄται. «. ΤΠ ς ςν (πιᾶτρ. 8ς.) τα:. Οοηνρὶ. μετὰ τῆς ἐκτάσεως, καὶ καΐεκρασε Αγ. ἘΔ. Οεογς. δή μοι} εν (μθι ξ4,) 7ς) 84, τού, 134. γυν μὸε τοῖς τσασσάλοις εἰς ΤῸΝ τοῖχον ἴς, 30, 64. ῆς, πεν τῶ πσασσαλώ, 89. κα δή ΑΙά. Τι. ϑιίν. διϑήσῃ} δεϑησει 131. διϑήσῃ σὸ 44. ὥς, ηἰῆ εν τοῖς ἴσάσσαλοις, 71. Αἰεχ, μετα τῆς ἔκγάσεως χαι Θεορ. εἶπεν πρὸς αὐτὴν] - Σαμψων ἕως πότε καὶ λαλήσω σοι 44. νεχρέσεν ἐν τοῖς τσάσσαλοις εἰς τὸν τοῖχον Δο. μετα ἐχτάσεως, χας εὐτεν ο Σαμψων προς αὐτὴν 54. 8ς, ἤπε ο, ς9,) γς. -᾿ Σαμψων γό, κατεχρδσεν ἐν τῷ πασσαλὼῷ εἰς τὸν τοῖχον καὶ ὑφᾶνε ζ9. ἔς, ἤπε εν, 8λ, τοό, 134. εἶπεν αὐτῇ ΑΙά. ΟΘεογς. ϑ8αν. Μοίᾳ. λέγει αὐτῇ ὠς. ἄς, ηἰῇ ἐκγασεως, 82. μετὰ τὴς ἐχτάσεως ναι χάτεχρδσεν εἰς τὸν Ἀπι. τ. ἄστη, Ἐὰὼ, Ἐὰν ὑφάνῃς] εαν διασῃ 449 Κ4ν ς9, γ6, 82, τοῖχον καὶ υφανε γ6, μετα τὴς ἐκτάσεως, καὶ καΐεκρεσεν εν᾿ τω τσασο 1ού, 128, 124. εὰν διασέι γς. εᾶν δηση 84. 4 Ἱεχωεγὶς ϑγγσ. Βαγ- σαλῷ εἰς ΤῸ τοῖχον, χαι ὑφᾶνὲ 84. ἤς, πἰῆ τὸν Τοιχον, τοῦ, 134, Ἡδδε. τὰς ἐχ]ὰ σειροὶς τες επῖα βοςρυχες 4γ ζ9,) 82) 128. τῶς ἔλέτα τῆς ἐχςστως χαι Χατεχρδσεν ἐν τοῖς πασσαλοις εἰς ΤῸ ΤοΙΧῸν Η βοργρισχους ὃς. ψερίεσι εἰποίπρος ( Κεἰναν, ᾿ἰυετῖβ ϑγτῖδο 8) ϑγγ, Βαρ. χοβ, βετὰα ἐχςασεως, καὶ κατεχρᾶσε τοῖς σασσάλοις εἰς τον τοῦχον Ἡεῦγ. τὰς ἐπ] ταύτας σειρὼς Οεογς. σὺν τῷ διάσματι] μετὰ 128. καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι] σὺν τῷ διάσματι Ατηη. τ. ΑΥ̓ΤΊ, 1 διασμαῖος Χ, τς, 18, τὸ, 30, ες, (6, 58, 63, 64, γι1, το, 121, ἘΔ. καὶ ὕφανεν αὐτὰς ἐν τῷ διάσματι Οεοῖ. ἐν τῷ διώσμιατιἾ ᾿8οῦ. ΟὈπΙΡΙ. ΑΙ4, ΑΙεχ. μετα τὰ ϑιαςάματος 29. ἐν ἐχτᾶσει δι. κ εν 63, 23). ἐν τῷ διατήματι ΑΔ. καὶ ἔπηξεν-τοῖχον] καὶ ἄσματος 445) ζ4) 39), 7ζ) γ69 τοό. ἐν ἐκστασοι διασματος 8α, 128, ἔπηξε πασσάλοις εἰς τὸν τοῖχον Ἄτην. 1. Ατπ. Εά, καὶ ἔπηξε τῷ 134. ἐν ἐχγᾶσει διασματων 84. «πήε ἐϊοῖο ϑγγ. Βαι- Ηδδσ. καὶ πασσάλῳ ἐν τῷ τορχῷ ϑίαγ. ἔπηξεν] ἐνεπηξεν τό. ἦν ἔπηξεν (Ε.) ἐγκρέσῃς] χα! ἐγχκρδσεις ζ4γ 7ζ. ἐγκρόσῃς τῷ πασσάλῳ] ἔνγχρξ-Ξὀ ὅ4. ἐνέκρεσε ΑἸά. τῷ πασσάλῳ] τὸν τασσαλον τό, 75, γ31, δῆς ἐν τῷ πασσαλὼ Χ, 63. ΑἸεχ. πξδσῃς ἕν πασσαλῳ 1) 18, 64, , τό,63. εν τῷ πασσάλῳ ξ7, 58,237. τοῖς πασσάλοις ΑΙάΖ, καὶ ἐχκράσης ἐν τῷ πασσαλὼ τό, ς7, 77.) 131, 236. (αἱ. Νίς, ἐγχρέσης εἶπεν] Χαι εἶχε ρος αὐτὸν ς8, τοϑ. (ομρὶ. χαὶ εἶπεν---ὕπνου ἂν τῷ πασσάλω 29, 30, 44) ςὅ, ςβ, γι, γό, 84, ὃς, 1ού, τοϑ, 124, αὐτῷ] α οὔπὶ ἱπίοιτηδά. 44. καὶ εἶπεν, ᾿Αλλόφυλοι] και εἰχε τσρος 144) 300. (οπιρί. ΑἸά. ἐγκρόσῃς τοῖς πασσάλοις Ἀπη. τ. Απῃ, ἄὔυτον, οἱ ἀλλοφυλοι τς, ς0, 64, 7) 5, 76, 82, 84, τού, 128, 134. ΑἸδχ. Ἐ4. εἰς τὸν τοῖχον] -ἰ- καὶ ὑφανῃς ὡσει πῆχυν 445) γ6, 134. «και καὶ λέγει αὐτῷ οἱ ἀλλόφυλοι Ἄππ. 1. ἔς, ἤπε οἱ, Απῃ. ΕἘὰ, ἈΑλ. ἐπυφάνεις ὡς ἐπὶ πῆχυν ζ4. - καὶ ἐφυφανὴης ὡσες Ὄυχυν τ9, 82, λόύφυλοι] ἰδὲ ἀλλόφυλοι 8|αν. Οἴτορ. ἐπὶ σὲ] ἐπέπεσαν (ῇς ἴα “Ἔ καὶ ἐπίφανεις ὡς ἔπι τοιχὴν γΣς. “«Ἔ καὶ ὑφάνεις ὡσέι ὥηχυν 84, φοῃι. 20.) ξο. ἀφικνέμενοι εἰσὶν ἐπὶ σὲ Ατῃ. τ. Απη. Εά, ἐκὶ σὲ Ἔ χαι ὑφανης ὡσει σῆχεν τοό. καὶ ἔσομαι] ἀσϑενησῳ καὶ ἐσομᾶς ἀφικνξνται Οεογρ. καὶ ἐξυπνίσϑη] και ἐξηγερϑὴ Χ, το, 29, 20, 16, ζ2, ς 7) 77) 82) ὃς, 209, 2236. (δι. Νίς, καὶ ασϑενήησω Χαὶϊ εἐσο- ξξ, ς8, γς, τοϑ, 128. ( ορί. Ἀ]ά. ἐξηργερϑη (ρτο εἐξηγερϑη) 9. αι 54) 59. λ κἂι ς8. Ἄττῃ, τ, Απη. Εά. καὶ ασϑενησω και ἐσωμξ καὶ ἠγίρϑη ΑἸεχ, ϑῖλν, καὶ ἐξυπνίσϑη---ἰχ τῷ τοῖχ] καὶ εἐξηγερ- 7ς. καὶ ἀσϑενησω 128. ὡἧ εἷς τῶν ἀνθρώπων] κα τοϑ. Οοπιρὶ. Ἑϑηὲκ τὸ υῆνε αὐτῷ, καὶ ἐξεσπασε τας πάσσαλες ἐν τω υφασματι εκ εἰς εἷς τῶν ἀνθρώπων ὠσϑενής] ἀσθενὴς ὡς εἷς των ανρωπὼν Χ, τ8, 30, τε τοιχξ, και τὸ διασμια" καὶ οὐχ ἐγνωσθὴ ἢ ἰσχυς αυτα. ς, 18, 64, 44 ς3, 55» τό, 63, 645 γι, γό, 84, τὰ 1) 1345) 237. ἈΠ4. ΑἸΙεχ. ασῇϑ. χαϊ, ἢς, ΠΙΠ σὺν τω υφασματι, ξ4, γό, 82, 84, ιοῦ, 134. και εξε- γῆς ὡς εἰς τῶν ανϑρωπων" καὶ Ἐχοιμισεν αὐον Δαλιδα τς. ασϑενης, ψερθὴ ἐκ τὰ υὑᾶνῃ αυτα, καὶ ἐξέσπασε τες τσασσαλας εν τῳ υφασματι, καὶ τποιῆσεν αντὼ Δαλιδὰ τως, το. ασϑενῆς καὶ ὡς εἰς τῶν αγϑρω- καὶ τὸ διασμα εκ τὰ ΤοΙχΒ᾿ χῶν οὐχ ἐγνωσθὴ ἡ ἰσχὺς αὐτὰ δ ἧς τῶν 58. ὡς εἰς τῶν ἀγϑρώπων" καὶ εχοιμησεν αὐτὸν Δαλιδα. ΒΩ. ἀπὸ τῷ ὕπγ] εκ τὰ υπνα ΠΠ, Χ, 109, 40, 30, ς3, τό, ς7, «8, 63; 7ς, 

ἀσϑενὴς ὡὠσεῖς (ἢς) τῶν ἀνθρώπων τού. : ἐσϑενήσας ὡς εἷς ἐκ τῶν δν- 1οϑ, 128, 237. Οοπιρί. ΑἸεχ. , ἀπὸ 16, Βς, 131, 144. 416. Ομἱῖ. ϑοώπων Ἄτην. 1. Ἄττῃ, Ἐὰ. ῆς, ἰδ ἀσϑενῆς, Θεοτς. ᾿ἀσϑινὴς ὡς Νιίο, ὕπνε αὐτῷ} ὕπνα αὐτῷ ΑἸ. 1. Αγῃγ. Εά. ϑ8ίαν. καὶ 
“εἰς εξ ανϑρώπων δῖαν. ὠσϑενής} κα τό, 527) 54) 57) 20, 72) 77, 85; ἐξῆρε} αὶ συνεσπᾶσε Χ. Ἄττῃ. τ. Ατη. Εὰ. χᾶι ἐξέσπασε 10. 20, 531, 144. 509,3 46. (κε. Νίς. ἜΝ : 30, 44, 58, )ς, τοϑ, 128. ΑἸά. ΑἸεχ. δίδν. χαὶ ἐξεπασεν ξς. τὸν 

ΧΙν. Και Ἐγένετο] Ῥτγασγηῖκ. καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν Δαλιδὰ ἀνὰ μέ- τοάσσαλον] τὸς πτασσαλξς 29, 30, 44, ςς, 58, )ς, 128. τὸν πάσ. σον τῶν γονατωῶν αὐτῆς ΑΪά, Και ἐγένετο -κεφαλης αὐτϑὶ κάι σαλον τῷ ὑφάσμαῖος] τες σασσ 
' ᾿ 

ὥλδς ἐν τῷ υφασματι Χ. Οοπρὶ. ΑΙά, τοιησῶ αὐΐω Δαλιδα ατω. καὶ ἐδιασαῖο τες ἐπα βορρυχες τῆς κεφαλὴης τον πασσαλον εκ τῷ τοιχε ὑφασμᾶτος καὶ τὸ διασμα 62. εν τω αὐτῷ τοῦ, Οστηρ. Καὶ ἐγένετο -᾿Αλλόφυλοι] καὶ ἐσιμῆσεν αὐτὸν υφασματι τοϑ. τὲς τασσᾶλες σὺν τῷ ὑφάσματι Αἰεκ. τὲς τασ- Δαλιδαίανα βεσον τῶν γοναΐων αυτήζοπαι εδιασατο τες επῆα βορρυχάς σάλες σὺν τῷ ὑφάσματι καὶ διάσματι Αἴτη. σ. Αση. Ἐά, ἸΣ ὙΠ ἘΕΡ ΘΟ ΘΟΕ μετα ἐκξασεαν, καὶ κάτεχρασε τοῖς πσασσαλοις οις ὑφάσματος] ἐν τὼ ὑφάσματι καὶ τὸ διασμα 29, 30. εν τω υφασμᾶτι Το λ᾽ καὶ εἰπεν προς αὐῖον. οι ἀλλοφυλοι 18, χαὶ ἐδιασατο τὰς και διαγμα (οοττ. ουπὶ ἂσ ἴχρχτα [ἴπ. δ 8]. π).} ᾿ς. -Ἡ χαὶ τὸ διασμα 
"πα βαρρυχας τῆς κεφαλης αὐτου Ῥετα τῆς ἐκζασεως, πορε και τεχρωσὲν 56. ἐν τῷ ὑφασματι ςβ8, 128, ϑίαν. Μοίᾳ. συν τω υφατμαῖι ς. “" Τοῖς τρασσαλοῖς Τίς τὸν τερον. χρὴ ἔπε προς ἄστον. ἀλλόφυλοι το. ὅϑιαν, Οἴἶτορ. -Ἐ καὶ διασμα 23 7. τῇ ὑφάσματος ἐκ τῷ τοίχου] 
5: ἠ νοόν χυτον Δαλιδα" και ἐδρῶσιντο Τῆς δπτὰ ογρυχες τῆς κε σὺν τω υφασμαῖ, ἔκ ΤῈ ΤΟΙ͂ΧῈ καὶ τὸ διασμα καὶ δκ εγνωσϑὴ ἡ ισχὺς ΣΈ ΠΡΝΤῸΣ νὰ γανεχρ σὴν ἣν τῷ τ σσνλῷ τιν γον Φυτὸ 44. ἐχ τῷ τοίχα) ἐκ τῷ τοῖχε ἐκεῖϑεν" καὶ εἰκ ἐγνώσϑη ἢ 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 
Σ ᾿ ΚΕΦ. ΧΥΙ 
Δ} τειν ’ Σ "ΨΦ “8. φΦ ΣΝ ἰοὰ Σ ᾿ τ ὰ φ" . " ὲ ἢ . ὟΝ 15. ἐξυπγίσϑη ἀπὸ τῷ ὕπνε αὖτϑ, καὶ ἐξῆρε τὸν πτάσσαλον τῇ ὑφάσματος ἐχ τῇ τοίχΒ. Καὶ εἶχε 
Ὥ Ν, Σ Ν ᾿ δὲ ρ“ 7 2. “ἢ [4 Ν ε ’ Ὁ» 39.ϑ 32 “᾿“- ἰφ 7 κι ᾿ς φρὸς Σαμψων Δαλιδὰ, Πῶς λέγεις, ἡγάτηχά σε, χαὶ ἡ χαρδία, σον ἐχ ἔςι μετ᾽ ἐμξδ., τῦτο τρί» 

16. τον ἐπλάνησάς με χαὶ ἐχ ἀπήγ[ειλάς μοι ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέ: ͵ 

Ὁ 9λ 25."Ν 3 7 2 “ ᾿ ΄ κι ε “φῆ ΝΣ ΄ ΣΝ ,Ν 2 . - 
ἐὸν ἅψεν αὐτὸν ἐν. λόγοις αὐτῆς πτάσας τὰς ἡμέρας, καὶ ἐςενοχώρησεν αὐτὸν, χἀὶ ὠλιγοψύχησεν 

δ Ὅς» ρὸ ,““ ρ᾿ οἱ Ν ἴω “ἃς: 

Ἧς 17. ἕως τῇ ἀποϑανεῖν. Καὶ ἀνήγίειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν χαρδίαν αὐτῇ, χαὶ εἶπεν αὐτῆ, Σίδήρος ἐχ 
ἴῃ 395.» Ξ ἢ Ν᾿ : ’ Φ Ψ »ὍῸ 5 δ᾽; 5 Ξ,.Ν ΄ ΄ Ξ2Ν "» ΄ ἘΞ ἀγέθη ἐπὶ τὴν χεφαλήν με, ὅτι ἅγιος Θεδ ἐγώ εἶμι ἀπὸ χοιλίας μητρός μου" ἐὰν ἕν ξυρήσωμαι, 

3 ΄ 3) » “ ς 9 ΄ ν 2 ΄ ΝΨ» ε ΄ οι ς Μ Ν ΦἋ 
18, ἀποςήσεται ἀπ᾿ ἐμᾷ ἡ ἰσχύς μου χαὶ ἀσϑενήσω, χαὶ ἔσομαι ὡς πσπάντες οἱ ἄνϑρωποι. Καὶ εἶδὲ 

ἰῇ Δαλιδὰ, ὅτι ἀπήγίελεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν χαρδίαν αὐτ" χαὶ ἀπέςειλε χαὶ ἐχάλεσε τὲς ἃ Ἷν ΓᾺ ἢ ; ἣν χαρ ς ἄλεσε τὰς ἄρχοντας 
πὺν | . ΣΝ : ἤτω 

Ἧ “ : 
ἼΣ ἴσχυς αὐτῷ Αται. τ. Αττη. ἘΔ. τοίχου] “καὶ εκ ἐγνωσθη ἡ Ἐς, 70) 121. Αἰά, εὡς εἰς ϑανατον ξ8, τα8. Οοδηρί. [ον ὀυϊῃ ἕως 
Διὰ 'σχυς αὐΐα τσαλιν Χ. -᾿ καὶ οὐκ ἐγνωσθὴ ἡ ἰσχὺς αὐτὰ τό, 29, ζ2ὦ, ἱπῖδσ ὕῃοοδ, Αἰεχ.. ἕως ϑανάτα ϑίαν. Μοίᾳ. : 
ἀἰ) 55: 6, ςγ, 63, 779 131) 144, 300. δῖ. Νῖς. Θεοῦ. δαν. -Ἐ καὶ ΧΥῚΙ. Καὶ ἀνήγϊειλεν) α χα! Αγην. τ. Απῃ, Ἐά, Οεογρ.. ἄνηγ- 

τὸ διασμα καὶ οὐχ εγνωσϑὴ ἡ ἰσχὺς αὐτῷ 19, ς8, 1το8. ΟογηρΙ. ΑἸά, γειλεν] ἀπηγγειλεν Χ, τς» τό, 18, 29, 30, 44, 53», ς4) 66, ςΒ, 6., 71, 
ρς ΑΙεχ. -Ἐ ελάεπι, π᾿ εγνωθη ὑγὸ εγνωσθϑη, 128. -Ἐ καὶ ἐκ ἐγνώσϑη ς»ν 76, 77», 8:0 τού, τοϑ, 131, 134) 144) 236. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
ὰ ψ ἢ σχὺς (Π0) αὐτῷ ς. -Ἐ καὶ εκ ἐγνωθὴ ἡ ἰσχὺς αντε ὃς. καὶ. ἀὉαῖ. Νῖίς. - αὐτῇ] - Σαμψων ς4, 9, 7, 76, 82, 84, τού, ᾿ 24. 

ὕχ εγνωθὴ ἢ ισχὺς αὐτὰ 236. πᾶσαν τὴν καρδίαν] τὴν πασαν χαρδιαν (11. ἢς ἴῃ ςοῃη. ἴε4ᾳ.) ς3. 
Ἅ) 1, ΠΌΌΧΨ, Καὶ εἶπε πρὸς Σαμψὼν] Καὶ λέγει αὐτῷ Αττῃ. τ. Ατπι. Ἑά. ταὐῇα τὰ απο καρδιας τξ, 18, το, 54» 589 58, 64, 71) 75 γ6, 82, 84, 
ὃ ἵμ πρὸς Σαμψὼν] τρος αὐἷον Χ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τῦρος τὸν Σαμψων 44,), τού, 1τοϑ, 121, 134. Οὐπιρὶ. ΑἸά. α σασαν τό, ς7, γ7ν 85), 131| 
σημὶ γ6, τούς 134. οτρὸς Σαμψὼν Δαλιδὰ] Δαλειδα προς Σαμψων 11. 144, 436. (καῖ. ΝΊο. ταν ἀπὸ καρδιας 20, 44. σαντα τα ἀπὸ 
; διγ, Δαλιδα προς Σαμψων τό, ς4, ς7, 8, 131, 144) 236, 237. ὥρος αυ- τῆς καρδιας 128. πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτῷ} πανῖα τὰ ἀπὸ καρδίας 
Ὁ] πὶ τὸν Δαλιδὰ 18, 10, 29) 30) ς 5 ς8, 64, 71) 1ο8, 121, 128. ΑἸά. δῖαν. αὐτῷ Χ. ΑΙεκ. πᾶν ὅσον ἐν καρδίᾳ αὐτῇ Ατηγ. τ. Αγηι. Ἑά. τοῶσαν 
ἐρ, Μοίᾳ. ρος τὸν Σαμψων ἡ Δαλιδὰ ξ4, 59, 75. 82. Δαλιδα τρος τὴν καρδίαν αὐτῷ 8ῖν. αὐτῇ] πρὸς αὐτὴν ϑίΔν. Σίϑηρος] ξυρὸν 
᾿γα] αὐῇον γ). αὐτῷ Δαλιλὰ Οεοτρ. λέγεις] ἐρεῖς Χ, τς, 18, το» 29. 44, (ς8, ἱπ τηᾶγρ. υἱ Ἐά.) 84, τού, 134. Αττη. 1. Αγπι. Ἐά, Σίδηρος 
τα 480, ςς) τό, ς8, 63, 64, γ1, τοϑ, 121, 128. Οοτηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. λα-Ἠ ἐδκ ὠνέδη] ξυρον εκ ἀναξησεται τς, 18, 29, 30, ς ς» 6ᾳ, γι, 82, 1οϑ, τ2 1, 
'χμῃ λεις ςς. ἤγαπηχώ σε] ρτατηϊῖ. οτὶ 44) 545» 58) 59, 71) 75» 76, 8, 128. ΟΟπΊΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. ξηρος ἐκ αναξησεται 19. ἔυρον εκ ανεβή 
σῖὶᾳ τού, 134. ηγάπησα σε ς7. καὶ ἡ καρδία σε] Οἷδ {οήρια, Τεπγεῖ 4) )ς. ἔρον δκ ἐπεδηὴ γ6. ἐκ ἀνέξη ξυρὸν Οεογρ, δαν. Οῇτορ. 
ἫΝ ετϑίᾳ. 7ς. ἡ καρδία σα ἐκ ἔςι} εκ ἐσὶν ἡ καρδια σε 11,23). ἡ  νέξη] αναξησέϊαι τό, ς2, ς3) ς6, ς7, 63, 77), 8ζ5» 1310 14...» 200, 236, 

ὟΝ καρδία σὰ ἐκ ἐρὶν εὐθεῖα Αττι. τ. Ασα. 4. ἐκ ἕξι] εκ ἐρὴ 82. 237. (δῖ. Νίο. αναδη 9. ἐπὶ τὴν χεφαλήν με] ἐπὶ κεφαλης μου 
ποι ὡχ εγαι 128. δαδεῖ ἐκ ἴῃ οδαγαξξ, τπΐπογο Αἰεχ. τῶτο τρίτον] τρίῖτυν 645 9, 5. ὅτι ἅγιος Θεὰ ἐγώ εἰμι} οτι Ναζιραιος (αἱ. Ναξιραιος 
"2 τότω (Πς) ςς. καὶ δὲ τατο τρίτον τοῦ. τῶτο τὸ τρίτον ΑἸεχ. τῶτο Θε}) ἐγὼ εἰμι Χι ἄγιος) Ναζειραιος 15, ς4, τύ, 63, 64. ΑΙεχ, ο΄, 
ἘΦ τρίτον ἐπλανήσας με] τριτον 'τατο παρελογίσω με τις, 18, 64. καὶ Ναζίιραιος 18, 29, (5, 58, 71) 76, 84, τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. ΑΙά. 
ἵν ,δὰ τετο τριτὸν παρελογίσω με 445 76) 134. καὶ ιδὲ τριτον ττο παρε- Ναζοραιος 19. Ναζηραιος 30, γς, 82. Οοπρρί. Ναζωραιος τοὶ 

νὴν λογισω μὲ 547 59, 82, 84) 128. καὶ δὲ τριτον τταρελωγήσωμαι 7. ἅγιος ΘΕΣ] Ναζξιρσιος 44. (πιᾶγρ. 8ς.) Ναζάαραιος τηᾶῖρ. 131. 

'ν «! ἦος ἐεγεΐαπι ρει πιὸ Αὰρ. ἐπλανησάς με] παρελογισω μὲ Χ, 290, Ναξζιραῖος τῇ Θεὰ Οτΐρει. ἔδρτι. ἴῃ [υ, ἅγιος Θεξ ἐγώ εἶμι7 
ἊΝ 30, 55» 71) (πιᾶτᾳ. 8ς.} τ21. Οοπηρὶ. ΑἸεκ. παρελογισομᾶι 19, τιοό. ἄἀφιερώμενος Θεξ εἰμὶ ἐγὼ Αττῃ. 1. Απῃ. Ἐά. Ναξιρέος εἰμὶ ἐγὼ Κυρίε 
"] πιαρελογήσω με 58, το. ὠπήηγίειλας] ανηγίεελας (υἱ νἱἀεῖιγ) 131, Οεοτρ. Ναξιρέος ἐγώ εἰμι τῷ Θεῳ δῖαν. Οὐἶγορ. Ναζωρέος εἰμὶ ἐγὼ 

αἱ Σ44. ἐν τίνι--- μεγάλη) ἐν τίνι ἢ ἡ ἰσχύς σε ΠῚ μεγάλη Ασῃ. 1. τῷ Κυρίῳ 51αν. Μοίᾳ. ἐγώ εἰμι} λα εἰμι το) 1οϑ. (οπηρὶ. ἀπὸ 

᾿ ἍἌπῃ. Ἑά. ὠπὸ τίνος ἐρὶν ἡ ἴσχυς αὕτη σε ἡ μεγάλη Οεοτρ. ἢ κοιλίας] ἐκ κοιλιας Χ, 18, 10, 29) 30, 44) 4) 55» ς8, 64, γό, 82, 84, 
) ἀσχύς σὰ} ἡ 75. ἡ ἰσχὺς σὰ εςὶιν τοϑ. ΟΟΠΡΡΙ. τ χοῦ, τοβ, 1219 128, 134. Οοπλρὶ. Α]ά. ΑἸοχ. απὸ τῆς κοιλιᾶς τῆς 
ἢ ΧΥῚ. ἐξέθλιψεν] καϊειργασατο Χ, τς» 18, 29, 30, 44» 54) 53. 53, 85. 144. Οαϊ. Νίς. ἐγκοιλίας (ἢς) )ς. απὸ τῆς χοιλιας 536. 
᾿ ς8, 64) 71) 755 76, 82, 84, τοῦ, 14:1, 128, 134. 200. (πρὶ. ΑΙά, μητρός μου] τῆς μητρος μου ς7. μητρὸς τῆς ἑχυτξ δῖαν. Οἴτορ, 

᾿ ΔΙεχ. καΐηργασατο το, τοβ. ἐξέϑλιψεν αὐτὸν] Ττ. Θεοῖς. αὖ- ἐῶν ὅν] καὶ εαν Χ, 18, 29, 44. ξ4, ξξ, 58) 21) 73» 76, 82, 84, τού, 
ἡ τὸν] ανῖαν 237. ἐν λόγοις--- ἀποθανεῖν] τοῖς λόγοις αὐης ολὴν τὴν τοβ, 121) 148, 134. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. α αν 63. ἐῶν ἂν---ἰσχύς 

γυχτᾶ" καὶ τταρηνοχλῆσεν αὐΐον, και ὠλιγοψυχησεν εὡως εἰς ϑαναῖον τς. 
ἢς, ἱῇ τοαρενώχ λησεν, 18. ὥς, π|ῇ! παρηνωχλῆσεν, 64, 1το8. εν τοῖς 

λόγοις αὐΐης ολὴν τὴν νυχτα, καὶ ταρηνωχ λῆσεν αὐἦον: καὶ ὠλιγοψυ- 

χῆσε σφοδρα Σαμψων εὡς ϑανατὰ ς4. ὥς, πἰᾶ ολιγοψυχησεν Σαμ- 
ψων σφοδρα, ςο. ἐν λύγοις αὐτῆς} α ἀντῆς 30. ἐν τοῖς λόγοις αὖ- 

γῆς 4477.. 70, 1347 200, 237. τοῖς λογοῖις αὐΐης 82, τ28. (οπιρί. 

ΑΙεχ. εν τοῖς λόγοις αὐΐοις 84. εν τοις λογοις αὐῇα τοό. εν λογοις 
ἱκανοῖς 236. ἐν λόγοις Ατπι. 1. Ατηι. Εἀ. ἐν λόγοις αὐτῆς ϑῖαν. 
Οὔτορ. λόγοις αὐτῆς 5ᾶν. Μοίᾳ. πάσας τὰς ἡμέρας] ολὴν τὴν 
κυχ]α 20. 305 ξῖ, δύ, ςϑ, γ1, 76, τού, 121») 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙά, 

ΑΙοχ. ολὴν τὴν νυκτῶν )ς. νύκτα ὅλην Ἄτηγ. τ. Ατη.. Εα. τὰς 
ἡμέρας σᾶσας Οεοῖσ. ἐν πάσαις ἡμέραις 5]αν. πάσας τὰς ἡμί- 

ῥας--- ἀποθανεῖν} ολὴν τὴν νυχῖα καὶ τταρηνοχλησεν αὐΐον. καὶ ολιγο- 

ψυχησεν ως τε ϑαναΐξ το. ολὴν τὴν γυχτὰ χαὶ παρηνοχλησεν αὐΐῳ 

μαι ὠλιγοψυχησεν Σαμψων εως ϑαναΐκ 44. ὅλην τὴν νύκϊα καὶ παρη- 

γόχλησεν αὐτὸν καὶ ὀλιγοψύχησεν αὐτὸν καὶ Σαμψὼν σφόδρα ἕως ϑα- 
χώτε (ἢς) 82. ολην τὴν νυκτὰ, καὶ τοαρηνοχλησεν αὖον, καὶ ὧλιγο- 
ψυχησεν Σαμίων σφοδρα ως τε ϑαναῖε 84. ἐξρενοχώρησεν αὐτὸν] 
παρηνωχλῆσεν Χ, 20, ςς» 717) 121. ΑἰἸά, τοαρηνωχληῆσεν αὐτὸν 30, 
ς8. ΑἸεχ. Ασπὶ. 1. Ἄσῃι. Εά. ϑίαν. Μοίᾳ. παρηνοχλησεν αὐον 7ς. 
Οσιηρὶ. ταρηνωχλῆσεν αὐυτῳ 76, τού, 134. ταρηνωχλῆσαν αὐτὼ 

128. παρενοχλήσει αὐτῆς δῖαν. Οἷτος. καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως 
τὰ ἀποθανεῖν) καὶ ολιγοψυχησε σφοδρα Σαμίων ἑἐὼς ϑανατς ὃς. 
καὶ ὠλιγοψνχησε Σαμψὼν σφόδρα ὡς (ῃς) ϑανάτε γ6. καὶ ολιγοψυ- 
χῆσε Σαμψων εως ϑαναΐξ τοό. καὶ ὠλιγοψυχησε Σαμίων σφοδρὰ εὡως 
ϑαναῖε 134. καὶ ὠλιγοψύχησεν αὐτὸν ἕως ϑανάτε Ατηι. 1. Ατη). Ἐὰ, 

ὠλιγοψύχησεν ἕως τῷ ϑανάτε ϑῖἷαν. Οἴἶτορ. ὠλιγοψύχησεν] ολιγο- 

ψυχησεν 715)131. ΟΟπρὶ, ἕως τῷ ἀποθανεῖν) ἐς ϑαναῖον Χ, 29, 10, 
γοε:. ἢ. ' 

μ.8] α οὑπὶ ἱπιειτηθά, 1 ς9 64. εἰ Λ' ἰοηες ἥμετο, ἀἰὐξεαοι σ᾽ σῖο υἱγιης 

πεα Ατηδγοῖ, ἐῶν ὃν ξυρήσωμαι] ἐὼν δὲ ξυρήσωμαι Αγαι. τ. Ατπι. 

Εά, καὶ ἐὰν ξυρήσωμαι τρίχα ταύτην με Θευτρ. ἔξυρήσωμαι] ξυ- 
ρῆσομαι τό, (45) τού, 121, 131. ξυρισομαι «8. ξυρισωμαι το. ἔῃ: 
ρήσεται 71. ξηρήσωμαι ΑΙά. καὶ ἀσϑενήσω] α 30. ᾿ καὶ ασϑενη- 
σομαι ς8. ἔσομαι] ἐσωμαι )ς. ἔσομαι ἐγὼ Οεοῦρ. ὡἘς τᾶν- 

τες) ὡσπερ τρανΐες τό, 53, ς79 77) 8. 131) 1447) 200, 236. (αἴ. Νίς. 
καῖα τσαντὰς 3.θ.. ὡς πάντες οἱ ἄνϑρωποι) κατα παϑΐχς τας ἀνϑρω- 
πες Χ, τς, 18, 20, 56, 58, 64. 84, τού, τοϑ, 121, τ28, 124. Οοτηρὶ," 

ΑΙ4. ΑἸεχ. κατα ταύΠας ἀνϑρωπες 44) 71) 76.. ὡς εἰς τῶν ἀνϑρω- 
πὼν ξ4) ζ9, 757 82. ὡς εἷς ἐκ τῶν ἀνϑρώπων ΑΓη. 1. “πῶντες οἱ 
ἄνϑρωποι]) κατα τοαύΐα ανϑρωπον το. Ῥγαεπιϊτε, καὶ ϑ8ῖαν. Οἶτσρ. .᾿ 

. ΧΥΤΙΙ]. Καὶ εἶδε] Καὶ ἴδεν Αἰοεχ. ὡς εἶδε Ατγηι. 1. Ατπι. Εά. 
Θεό. Δαλιδὰ] Δαλιδας )ς. ἀπήγίειλεν] ανηγίριλεν ξῳ, ὅσ, 
)ς, 82. ΑἸεχ. αὐτῇ] αὐτῷ 18. -Ἑ ὁ Σαμψων 44, 54) 84. 

Ἔ Σαμψων ςο, γύ, 82, τοῦ. (134. ςοιτ, ο Σχμψων.) -Ἐ ὦ Σαμψῶν 
([ο) )ς. α Αἰεχ. πᾶσαν τὴν καρδίαν 15] σαντα τὰ απὸ καρδιας 

15) 18, 29) 30) 54) 55) 64) 71) 74» 76, 82, 84, τού, τοβ, 121, 134. 
Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεκ. πάντα τὰ κατὰ τὴν καρδίαν το. π'ανα απὸ 
καρδιας 44, 58. ταῖϊα τα απο τῆς καρδιας 128. τὴν ταδαν καρ- 
διαν 43). πᾶσ. τ. καρδ. αὐτῷ 15] ταντα τῆς καρδιας (αἰ. απὸ 
καρδιας) αὖτε Χ. τᾶν ὅσον ἐν καρδίᾳ αὐτῷ Ατη. τ. Απῃ. Εὰ, 

χὴν καρδίαν αὐτῷ 19] τὴν καρδίαν αὐτὰ ϑίαν. καὶ ἐκάλεσε μαδοῖ 

ἴῃ οἰδγδές. πηΐθοτε Αἰεχ. τὰς ἄρχοντας) παϑΐας τὰς σατραπας τς, 
445 ς4, 48, 71) 749 76, 82, 84) τού, 121) 134. ΑΚ], ΑΙεχ. ργαβηλῖῖ, 

Ὥαντας τό, ς2, 53, 57) 03, 77, 8559 131) 144) 200, 236. (φἴ. Νῖς, 
τας σατραΐας 18, 19) 29) 30, ς 5» 64) 1ο8, 128, Οοπηρὶ. τῶν αλ- 
λοφύλων] κα 74- λέγμεα) 19. λέγων 75. ᾿Ανάδητε ἔτι) ἐτι 
2Μ 

“ἢ 5} 



ΚΡΙΤΑΙ, 

ΚΕΦ, χγι ἱΐ Φ ρο Ωὥ ».» ΨΚ ἐν φιῷ τπ ἣν ἀλλοφύλων, λέγεσα, ᾿Δνάξητε ἔτι τὸ ἅπαξ τᾶτο, ὅτι ἀπήγγειλέ μοι πᾶσαν τὴν χαρδίαν τῶν ἀλλοφυλῶν, λεγδσᾶ, Ἐν ΕΣ βουδαε απο ΡΟΝ ΤΠ} αὖτϑ' χαὶ ἀγέξησαν τορὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἀνήγεγ ἀργύρ : Χερ- 
ὶ 

9. . 76 3: ,»Ὁ Η ἝἽ 9 ΄ ᾿ “ σὶν αὐτῶν, Καὶ ἐχοίμισε Δαλιδὰ τὸν Σαμψὼν ἐπὶ τὰ γόγχτα αὐτῆς" χαὶ ἐχάλεσεν ἄνδρα, χαὶ ὴ δὼ ἴω ΝΡ ",“,Ἥ Ἄν» ἰωὲ 23.Ν ἜΣ -, » “ 
ἐξύρησε τὰς ἑπ]ὰ σειρᾶς τῆς κεφαλῆς. αὐτῇ, χαὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτὸν, χαὶ ἀπέςη ἡ ἰσχὺς 

᾿ Ν ιν Ν “,, ΝΞ» ΄ ὩΣ Α͂ΝΝ - αὐτῷ ἀπ᾿ αὐτὸ, Καὶ εἶπε Δαλιδὰ, ᾿Αλλόφωλοι ἐπὶ σὲ Σαμψώγ' χαὶ ἐξυπνίαϑῃ ἐχ τῷ ὑπγοὺ τῷ ΑΚ, 

ε΄ αὐτδ, καὶ εἶχεν, Ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ χαὶ ἅπαξ, καὶ ἐκτιναχ ϑήσομαι" καὶ αὐτὸς ὃχ ἔγνω ὅτι 
ὁ Κύριος ἀπέςη ἀπάνωθεν αὐτ. Καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι, τΕι. ἐξέχοψαν ταὺς ὁρν 
ναλμὲς αὐτῷ, χαὶ χατήνεγχαν. αὐτὸν. εἰς Γάζαν, χαὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χιαλχείαιρ. χαὶ 
ἣν ἀλήθων ἐν οἴχῳ τῷ δεσμωτηρίου. Καὶ ἤρξατο ϑρὶξ τῆς χεφαλῆς αὐτε Ἐλαξάνειν καϑὼς ἐξυ- 
ξήσατο, Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων. συγήχϑησαν ϑυσιάσαι ϑυσίασμα μέγα τῷ Δαγὼν 

᾿ 

νν 

ῥ-. 
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δας, τό, τ8, 20) 3» ζ Ὁ) φό, 579 63; 64, 71) 775) 82, 84, 8ζ, 121) 128, 131, 1445236. ΑἸά, Οδε. Νίο. ἀνεδητε 9. ἔτι τὸ ἅπαξ τῶτο] ᾿ στὸ ἀπαξ 29, 44, ς4) 7ς» 76,. 1τοϑ8, 134. ΟΟπΡΡΙ. Αἰεχ. απαξ τατο 30. 
ετὶ απαξ ς8., , τατὸ 82, τοϑ. κα τοῦ. ἀπήγ[ειλε] ανηγίριλε 8, 
ξ45 645 73) 128. Οοηιρί. ΑΙ. πᾶσαν τὴν καρδίαν 25] ταΐα τα ἀπρχαρδιας 547 τς, ζ9.) 7:)82. τὴν καρδίαν αὐτὰ 29] τὴν καχιαν 

“ἄντα 11]. ωρὸς αὐτὴν] ρος αὐτὸν 7ς,), 82. οἱ ἄρχοντες] πασαι 
αι σατραπιαι Χ, 20, ςς, γ1. ΑΙεχ. πασαι αἱ σατραπειῶι τς, 18, ς8, 
64, (πηαγε. ὃς.) 1οϑ, 121, 128, Οομηρὶ. ΑἸά. τρασα καὶ σατραπία, τ. 
Ἔαντες οἱ σατράπαι 445) κ4) ζ0, 75) γ6, 82, 84, τού, 134. Ργδτλ. 
πάντες 200. (δῖ. Νὶς. σεογρ. διαν. α οἱ Απῃ. ἙΕά. τῶν ἀλλόφυ- 
λων) α τῶν Θ θοῦ. ανήνεγκαν] ἤνεγκαν Χ, 16, 29) 44. κ4; τό, ς 7, : 68, 63, 64, 71) 757 77») 84) τού, 121, 128, 134; 209, 226. ΑΙά, Αἰκχ. 
(ι. Νῖς. ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον] το ἀργύριον ἤνεγκαν ςς. ἐν 
χερσὶν] ἐν τῶις χέρσιν Χ, 18, 44.) Κῳ, ςς, ὅ4, 75 76, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. ΟΟΙΏΒ]. ΑΙά. ΑἸεχ. αὐτῶν] αὐτῶν Αττῃ. τ. Αγ. 
Ἑά. 8ιαν. 
ΠΣΙΣ, ἐκοίμισε] ἐχοιμησε τό, 44, 58, 64, 84, 121. εχοιμίσεν αὖ- 
τὸν τού, 134. ἐχοίμισε Δαλιδα] ἐκοίμισεν αὐτὸν Απῃ. χ. Αγ. Ἐά, Δαλιδὰ---τὰ γύναα} αντον ἀνάμεσον τῶν γοναΐων Χ, τς, 20, ςς, 8, ὅᾳ; γ1, τοϑ, τῶι, 128. (οταρί. ΑΙά, ΑΙεχ. αὐῇον ἀνα μεσον τῶν γ8- φατῶν 18. τῶν Σαμίων ἀναμεσον τῶν γονάτων γζ. ἄυτον Δαλιδὰ τον Σαμψων ἀναμέσον τῶν γοναΐων γό, 84. ἔς, ηἰῆ Δαλειδα, 82. ἐπὶ τὰ γόναϊα] ἀνάμεσον των γονάτων 10, 30, ς4η τοῦ, 134. ἐπι τῶν γο- γατων 44. ἐπὶ τὰ γωνατα 13:.. ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς] ἐν μέσῳ γονάτων αὐτῆς Απη. τ. Απη. Ἐ4, ἐπὶ τὸν κόλπον αὐτῆς ϑίδν. Οὔτορ. ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς ϑίαν. Μοίᾳ. ἐκάλεσεν] ἐχάλασε ((ς) 8... ἄνδρα] τον κερεα Χ, τς, τό, 18, 10, 29, 30, 44, ξα, ς3, 54» 55, 56, 57, (58, ἰπ τπᾶγρ. αἱ ἘΔ.) 63, 64, γι, γ6, 77, 84, τοῦ, 1οϑ, 121, 131) 13... 1447 200, 236, 237. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (αι. Νὶς. τὸν χορεα ξ. κχδρεα 84) ὃς, 128. ΑἸ). 1, ϑ8[αν. Πορ ογεη ϑγτ, Βατ-  εδτ. τινὰ ἐκ τῶν χϑρίων Αττη. Ἐά, ἐξύρησε] ἐξνρισε ςο, τοῦ. Οὐοπιρὶ. ἐξήρυσε ΑΙ4. τας ἑπ]ὰ σειρὰς] τὰς ἐπα βορρυχες Χ, τς, 18,.20, 30, 44γ).54) ξς» ςβ, 64, 71, 76, 82, 845) (τηᾶτρ. 8.) τού, 1οϑ, 121. 128, 134. (ομρΡΙ, ΑἸά, ΑΙεχ. Οεοῖρ. τες ἐπα βαςρυχες τ. τὲς δ βοςρίχες (6) γς. τας ἐπα σηρας 131. “ερίεπι εἰπείμπος (σσίπεν ἱπιοχίοε) ϑγυ. Βασ. Ἠξεῦτ. ταπεινῶσαι αὐτὸν] ταπείνεσϑαι Χ, Ἐξ) τό, 18, 19, 29, 30, 44» 52) 83) 54) ἐξ, τό, ςγ, ς8, 63,6, γι, γό, 82, 84, ὃς, τού, τοβ, 121, 131, 134.) 144, 200, 237. Οὐοπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Αππῃ. 1. Απῃ. Ἑά, Οεογρ. ϑῖαν. ταποινεσϑαι αὖ- Τὸν 735) 128. ,, αὐΊον γ7, 26. καὶ ὠπίςη] - ἀπ᾽ αὐτῷ ΟΘεοτρ. 

ἡ ἰσχὺς αὖτ} λ ἂντδ 44. ἡ ἰσχὺς αὐτῷ ἐπ᾽ αὐτῷ ἀπ᾽ αὐτὰ ἡ ἰσχὺς αὐτῷ Αγ. 1. ἈΑπῃ. Ἑὰ. ἀπ᾿ αὐτὰ͵] , ζςζ) 71. : ᾿ΧΧ, Καὶ εἶπε] καὶ ειπεν ὥντῳ 1:7) τό, 18, ς8, 64, 1οϑ, 128. τς ΟΟτηρ!. ΑἸεχ. καὶ εἰπε τω Σαμψων 44, ς4, 9, 75. 76, 82, 84, τού, 124. ΔδΔαλιδὰ] τό. καὶ Δαλιδὰ 44, ς4, 59, 75) 76, 84) τού, 134. ἡ Δαλειδᾷ 84, - πρὸς Σαμψὼν 5αν. Οἴἶξτος. ᾿Αλλόφυλοι] οι. δλλοφυλοι τς, 18, 447 κ4, 64, 76, 82, 84, τού, 128, 134. Αἰεχ, χαι. οι, ἄλλοφυλοι γς, ἐπὶ σὲ Σαμψών] Α Σαμψων 44. ὠφικνώμενοί εἰσιν ἐπὶ σὲ Σαμπσὸν Αττη. τ. ΑἸτη. Ἑά. ἐπὶ σὲ ἀφικνξνται Σαμπσὼν, (εογρ. καὶ ἐξυπνίσϑη] ἐξηγέρθη γὰρ Σαμψὼν ὙΒεοάοτεῖ. Ω. 22, μι. Τυά, ἐξυπνίσ 9] ἐξηγέρθη Χ, 18) 18, 10,.29, 44, 55, (4, τοβ, 1219 128, (ρη)ρ]. ΑΙά. ΑἸεκ. Βιάγπ). ἀς Τιίη. δϊαν. ἐξηγερϑὴη Σαμψων κι, ςο,7 3» 76, 82, 84) τού, 134. ἐξεγερϑη γι. ἐκ τοῦ ὕπνα αὐτῇ αὶ αυτα (ρτίπιο : μβαδεὶ τηδπὰ τες. 18.) 44, 64, 128. ἐξ ὑπο αὐτῷ Απη. 1. Αὔη. ἙἘά. ἐκ τὰ ὕπνε αὐτῷ Οεοῦρ. δῖαν. καὶ εἶπον} ΝΣ ὥρος αὐτον ι8. ἐξελεύσομια!] ἐξελευσωμαι 77. ὡς ἀπαξ--ἰχτιναχϑήσομαι] χαὶ Ἰσοιήσω καϑὼς ἀεὶ χαὶι ἀποτιναξομαι Χ, ἰξε 18, 1ο, 29, 44, 84. 58ν 64, γ6, 82, 84, 1ο8, τῶι, 128, 134. 

Οοπρρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. Τπεοάογεϊ. ἰος. οἶς. ὥς, πᾷ αποτιναζομαι, 1. 
ἄς, πἰἢ ἀποϊειναξομαι, ς-8. ἔς, εἰ καϑως καὶ ἀει, 71. ὥς, πῆ ἀπο- 
τειναξωμαι, 75. καὶ ποιήσω χαϑὼς ἂν και αποτιναζομαι τοά, καὶ 
ἀποτινάξομαι καὶ ποιήσω καϑὼς αἰεί. Διάγηι. ἀς Τάη, ὡς ὦχαξ 
καὶ ἅπαξ] καὶ ποιήσω καϑὼς ἀεὶ Αγ. 1. Ασα. Ἑά. χαϑὼς τρόσ- 
ὅὲν 8.δν. Μοίᾳ. ἐχτιναχϑήσομα!] ἐχτειναχϑησομαι τό, τ, αἀποτιναξομαι καὶ ποιήσω καϑὼς ἀδς 30, αποτιναξομαι ςό, ΑἸτη.. . 
Ἄπη, ΕἘά. καὶ αὐτὸς] , αὐτὸς ϑίαν. καὶ αὐτὸς---ἀπάνωθϑαι 
αὐτῷ] Ζοορείμες ἐἰκεξη αὐ εο. Αὐλθγοΐ, ὁ Κύριος ἀπίςη) απιρὴ 9 
Κύριος 1,209. απεςὴ Κυριος Χ, τό, ς3, ς4) ς7, το, 77, ὃς, 336, 437. (δι, Νῖὶς. Ογε]. ΑἸεχ. ἴοι. ν. Ρ. όφι. Ὑπεοάοχεῖ, Ιος. εἰϊ, Θεοῖς. α 0 18, ςς, 8, 63, 64, 84, τού, τοϑ, 134. (οτρ]. ΑἸοχ, Βιάγτῃ. ἀδ Τηπ. ἀπερεὶ Κυριος ᾽ς. Κυριος ἀνεξὴ τ8. ἀπάνωθεν αὐτὰ} 

19. 

22. 

23. 

΄-,]! 

“,οτὉὉ  Ὁ- 

απ αὐΐς Χ, τς, 18, 29» 44» 54» 5, ς8, όᾳ, γι, )ς, γό, 82, 84, τού, “γ΄ χοϑ, 128, 134, 200. Οομηρὶ. ΑΙεχ, ΟΥγη]}]. ΑἸοχ. Ἰοο. εἰϊ. Βιάγτῃ. ἀρ Ὑπη, Ὑεοάοχεῖ, ἰος. εἶς, Αὐτη. σ. πω. Ἑά. Θεοῖς. διλν. γπανγως “εν αὐτὰ τό, ζ5, ς7, 77. ΑΙά Οκι. Νίς, ἢ ἰσχὺς αὐτὰ ἀπ᾽ αὐΐκ ται. ᾧπο ἐπάνωθεν αὐτὰ 237. ὲ 
, ΧΧΙῚ. ἐκράτησαν αὐτὸν] ἐπελαδοῖϊο αυτε ΣΧ, ὡς, 18, 20, 30, 44, 545) 71) 75, 76, 82, 121, 128, 134. (ὐοπιρὶ. ΑΙΔ, ΑἸεχ. ϑῖδυ. Ἔχω λαβοντο αὐῖον το, ς8, 84, τοϑ. ελαΐοντο αὐΐου ςς. ἔλαβον αὐἴον (ἰὰ ΤΑ. ἐπελαΐξοντο ἀντι) ὅ4. απελαξονῖο αὐτα τοῦ, ἐξέκοψαν} 

ἐξωρυξαν Χ, 18) 18, 19) 20, 44) ξ45 ς ς, 58, 64, 71) γό, 82, 84, το, 121) 128, 134. (Οηγρ]. ΑΙά4. Αἰεχ. Αγ. σ. Ασῃ. Εά. ωὡρυζαν 30. ἐξορυξαν γς, τοῦδ. εξεκολαψψαν 144. εὔοδογπαι ὅγε. Βαγ. εῦγ. τὲς ὀφϑαλμὲς αὐτῷ αὐτῷ τὰς ὀφϑαλμὲς 8ἴαν. χατήνεγκαν] απηγα» 
γον Χ, 29, ξ4, 71, )ς, 121. ΑἸά, χαΪηγαγον τς, 18, 19, 30, 44) ςς, 58, 64, γό, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 124, 4 36. (οιρὶ. ΑΙεχ. ἐπί. δησαν} ἐδησαν Χ, τς, 16, 18, το, 49, 30, 445 53ν 54) ςς, ς7, ς8, 65, 
645). 71) 75» 76, 77, 84, 84) ὃς, τού, Ἰοδ, 121, 1.8, 131, 134, 144. 200. 236, 237. (οπιρὶ, ΑΙά. ΑΙεχ. σε, Νίς, ἐν πέδαις] ἐν πίδες χοό. (134. οοπ.) ἐν πέδαις χαλκείαις] ἐν χαλχ τεδείαις Ατπι. :. τὰ. Εὰ. πέδαις χαλκείαις---δισμωτηρίᾳ) τεδὲς χαλκὶς καὶ ἐδαλον αὖον ἐν φυλακη, καὶ ἦν ἀληϑων εν οἰκῳ τῆς φυλακῆς 7ς. Ὑ 

χαλκείαις] χαλκαὶς Χ, ας, τδ, τ, 29, 30, ς3, ες, 6, ςγ, 8, 63, ὁ 64, 71, 77) 85) 1ο8, 121, 131) 144.) 400, 236, 217. (οπιρί. ΑΙά, ΑΙοχ. Τὶ. Νιῖο. χαάλκαις καὶ εδάλον εἰς φυλαχὴν 44. χαλκαιζι χαι ἐβαλον αὐῆον ἐν φυλακὴ ς4, 59, 148, χαλκαῖς, καὶ ἐἔδαλον αὐτο ες φυλαχὴν γό, 82, 84, τοό, 124. κχαὶ ἣν ἀλήϑων] καὶ ἠλήϑα Αγτι. τ. Αττη. ΕἘὰ, κχαὶ ἣν ὥλήϑων-τ-δεσμωτηρίᾳ] α ΟΠ} ἱπιοσιηοά, 58. τῇ ϑεσμωτηρία) τῆς φυλακης Χ, 15, 18, 10, 29, 30, 44, ζάγ, 56, 63, 64; γό, 82, 84 τοό, 1οϑ, 121, 128, 1434. (οχηρὶ. ΑΙά4, ΑἸεκ, Αγχι. 1. Ασῃ. Εά. ϑίαν. φυλακὴης ςς. 
ΧΧΠ. Καὶ ἤρξατο ϑρὶξ] καὶ ἤρξανο τρίχες ϑίαν. 3}8] καὶ ϑριξ τς, τό, 18, 39, 44) 53) 54) ἐς, 6, ςγ, «8, 63. ὁ4, 71) 75, γ6, 27» 82, 84) ὃς, τοῦ, 1οϑ, 121, 128, 131) 134) 1447) 200, 236, 237. Οὐοπιρὶ, ΑΙά, ΑΙεχ, Οδι. ΝΙς, βλαςάνειν] ἀνατειλαι 1) 18, (πιᾶγε. ς8.) 64. (πηᾶτρ. 8ς.) ΑΙεχ. 

Οὐπιρί. αναδαινεῖν ς4. αναθαινην )ς. 
τοό. ἀφὄυ (Βς) 134. χκαϑὼς ἐξυρήσατο] ἡνικα, ἐξυρηϑη 18, 64. ( οπιρὶ. ΑΙεχ. ηνικᾶὰ ἐξυριϑη το. 
λ 58. «ἡνίκα ἡυρίϑη (ἢς) πιᾶγρ. ϑς. 
ϑη 128, καϑὼς ἐξηρύσιχτο ΑΙα, 
Δτα). Εὰ. καϑὼς ἐξυρήσαν)ο ὅ8ιαν. Οὔἶτογ. μετὰ τὴν ξύρησιν ϑίαν. Μοίᾳ. 

τὸ ΟΧΧΠΙΠ, Καὶ οἱ ἄρχον]ες] καὶ ηλϑὸν οἱ ἀρχοῦες 44. καὶ ἄρχοντες Ἀπη. Εὰ, 
ἄρχοντες] σατραπαι τς, 18, 10, 30, “(0 ςς» ς8, ὅς, 75) 85, (πιαγς. 8ς.) τοϑ, 128. (οπιρί. λα τῶν Αἴτη. σ. συνήχϑησαν) α 44. 



24. ἡμῶν». 

ΚΡΙΤΑΊΙ. 
ΚΕΦ. ΧΟ: 

ϑεῷ αὐτῶν, χαὶ εὐφρανϑῆναι, χαὶ εἶπαν, "Ἔδωχεν ὁ Θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψὼν τὸν ἐχϑρὸν 
εν 6 ᾿ βΦ Ω φὰ 

Καὶ εἶδον αὐτὸν ὃ λαὸς, χαὶ ὕμνησαν τὸν ϑεὸν αὐτῶν, ὅτι τοαρέϑωχεν ὁ Θεὸς ἡμῶν τὸν 
ἐχϑρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν, τὸν ἐρημδντα τὴν γῆν ἡμῶν, χαὶ ὃς ἐπλήϑυνε τὰς τραυματίας ἡμῶν. 

25. Καὶ ὅτε ἡγαϑύνϑη ἡ καρδία αὐτῶν, χαὶ εἶπαν, Καλέσατε τὸν Σαμψὼν ἐξ οἴχου φυλακῆς, χαὶ 
ὔ 25. 3 ε “- 3 2 . “,“2 .5 2 »» . ζ΄ .» » “7 ᾽ 

“ππαιξάτω ἐγώπιον ἥμων" χαὶ ἐχάλεσαν τὸν Σαμίων ἐξ οἵχε δεσμωτηρίε, χαὶ ἔπαιζεν ἐγώπιον αὖὐ- 

.»- . 

.« νὴ χὴ 
. Ὶ ᾿ 

ηχϑησαν 63. ϑυσιάσα!ι]} ῥτγρεπητ. τῇ 128. ϑυσᾶι 22). ϑὺυ- 
σιάσαι---εἶπαν] ϑυσαι ϑυσιαν μεγαλην Δαγων τῷ ϑεῳ αὐΐων, καὶ τοῦ 
εὐφρανϑηναι" διοτι ἐλεγὸν (4. ϑυσιάσαι--ὁ Θεὸς} τε ϑυσιασαι 
ϑυσιαν μεγαλὴν Δαγὼν τῳ ϑέεῳ αὐΐων, καὶ τε εὐφρανϑηναι, καὶ εὐπαν, 
τοαρεδωχεν ο Θεὸς ἡμῶν τς, 18. ἔς, οὔπὶ Δαγ ροὸ Δαγων, 64. ϑυ- 
σιάσαι ϑνοίχσμα) ϑῆσαι ϑυσίασμα δῖαν. Οἶτοσρ. ϑυσιάσαι ϑυ- 
σίασμα μέγα} τα ϑυσαι ϑυσιαν μεγαλὴν Χ, τό, 20, 30, 44, 53» κό, 
47. 58, 63, 11) 71, 76», 77. 82, 84) ὃς, τού, τοϑ, τ27, 134) 200.) 436. 
(οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. δὲ, Νὶς. ἔς, ἤἥης τοῦ, ςς) 1319 144. ϑυ- 
σίασμα μέγα τῷ Δαγὼν ϑεῷ αὐτῶν) ϑυσιαν μεγαλην Δαγὼν τῷ ϑεὼ 
μων το. ἔς, βῃε ἀντῶν, 128. τῷ Δαγὼν ϑεῷ} Δαγων τῳ ϑέεῳ Χ, 
44. 75. 76» 84, τού, 121, 134. Οομηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. δαᾶγ τῳ ϑέεὼ 
82. Δαγὼν) Γαδὼν 49. (ςς. σοῖς, ἴῃ Δαγων ἤιρτΆ [ἴῃ. 80 ἱ. τι.) 
Δαγὸν Αττ!. 1. ΑπΏ. Εὰ. ϑεῷ αὐτῶν] ϑεῷ αὐτῶν ΑΙ. 1. ΑΓΠΊ. 
Ἑὰ. ϑϊαν. Μοίᾳ. εὐφρανθῆναι] ῥγοβητι. τὰ Χ, τό, 29, 30, 44, 56, 

87, 58, 63, )ς,) γ6, γ7ν» 82, 84, ὃς, τού, τοῦ, 128, 131) 134) 1449 
409, 436. Οομρὶ. ΑἸ. Αἰεχ. (δὲ. Νίο ργαιχῆϊε, τ ςς. εὐφραν- 
ϑήϑησαν (4ς) Θεοῖς. καὶ εἶπαν] διοτι ἐλεγον 445 49, 75) γ6, 82, 
84, τού, 134. διοτι εἰπαν 1528. καὶ εἰπὸν 23). Ἔδωκεν] παρέδωκεν 

Χ, το. 30, 44.» 53» 58, 719 7.» 76, 82, 84) (πιαγρ. 8ς.) τοό, το, 12:1, 

χ58, 134. Οὐπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεκ. "Εδωκεν--ἐχϑρὸν ἡμῶν] α οὔπι ἰη- 
[εχπιςά, .4. ποαρίδωκε Θεὸς ἡμῶν τὸν Σαμπσὸν τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν εἰς 
χέρας ἡμῶν Απη. τ. Ατπι. ἘΔ. ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν χειρὶ τὸν 
Σαμηπσὼν τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν Οεοζ. τεαρίδωκεν ὁ Θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν 
τὸν Σαμψὼν τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν δῖαν. ὁ Θεὸς] -ἰ- ἡμῶν Χ,, τό, 49, 
Κ2, ςζ. 68, 63, 7)ς) 77» 82, 845 (ππδῖς. 8.) τού, 1τοβ, 121, 128, 1310 
134, 237. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Κυριος ο Θεὸς ἡμῶν γ6. -᾿ ὑμῶν ΑΙά. 
ἐν χειρὶ ἡμῶν] κα 75. ἐν χειρὶ ὑμῶν ΑἸ4ά., ἐν χερ. ἡμ. τὸν Σαμψ. 
τὸν ἔχϑρ. ἡμῶν] Σαμψων τὸν ἐχϑρον ἡμῶν καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψων 
ἐκ τῷ ϑεσμωτηριε καὶ ἐνέπαιζον αὐΐζῳ 44. Σαμψων τον εχϑρον ἡμῶν 
εἰς τὰς χειρᾶς ἡμῶν καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψων εχ τὸ δεσμοτηριε καὶ 
ἐνέπαιζεν αὐτω ἐνωπιον αὐΐων9ς.ἁ. τὸν Σαμψὼν] α τό, ς:, 76, 77. 
α τὸν ό4, 84, τοβ. (ομρὶ. Αἰεχ. τὸν Σαμψ. τὸν ἔχϑρ. ἡμῶν] τον 
εχϑρον Ἡμῶν τον Σαμψων 30. τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν] τὸν ἐχϑρὸν ὑμῶν 
ΑΙά. ἐχϑρὸν ἡμῶν] ἐχθρων ἡμῶν εἰς τας χείρας ἡμῶν 75. ἧς, εἰ 
ἐχϑρον» 824. - καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψὼν ἐκ τὰ δεσμωτηριε, καὶ 
ἐνέπαιζον ἄντῳ ἐνωπιον αὐΐων γ6, τοό. -{- εβάεπ), οτιπὶ αὐον ρτὸ αντῳ, 

84, 134- 
ΧΧΙΨ. Καὶ εἶδον] ργεαεπιῖῖ. καὶ ἐκαλέσαντο τὸν δεσμὸν ((ς) ἐκ τὰ 

δισμωτηρίε, καὶ ἐνέπαιζον αὐτῷ ἐνώπιον αὐτῶν 82. Καὶ εἶδον---ὅτι} 
α ουπι ἰητεγηχοά, 4. Καὶ εἶδον---ἐν χειρὶ ἡμῶν] α οὐπὶ ἱπίεττηδὰ, 
τό, ς2, 75. 77. εἶδον] ιδὲν 11, Χ, ς3, ςς. εἰδὲν τ8, 44) ς8, 64, γό, 
82, 84. τού, τοϑ, 128, 134» 1449 236. Οοτηρὶ. ιδαν 29. εἰδαν ς 7, 8 ζ, 
131. (αἵ. Νίς. ἴδον ΑΙεχ. αὐτὸν ὁ λαὸς] ο λαος τὸν Σαμψων ξο, 
82. τᾶςο λαος 84. αὐτὸν οἱ λαοὶ Ατηι. τ. Αστῃ. Ἐπ. ὁ λαὸς αὐτὸν 
Οεοῦρ. καὶ ὕμνησαν) εὐλόγησαν Ατγπη. τ. Αττ. Εά. ὕμνησαν 
τὸν Θεὸν) ἡνεσαν τας ϑέες Χ, τς) 18, 10, 29, 30, 44. ξ 4) 58, 64, 71, 
γ6, 82, 8... τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοηρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. ἡνέσαν Τὸν 
σεον Ὠϊατσ. ὃς. τὸν Θεὸν] τας ὅεες τό, 63, ὃς. (α΄. Νίς. τὸν 
ϑεὸν αὐτῶν} τὸν ϑεὸν αὐτῶν Αγαι. τ. Ατπι. Ἐά., τὸν ϑεὸν αὐτῶν, 
ὅτι παρίδωκεν] τας ϑέες αὐΐων, οτι εἶπαν, παρέδωκεν 3, 7) 131) 144) 
209ῳ. ὅτι ταρίϑωκεν] καὶ εἰπου, τυαρεδωκε γό, 84, 84, τού, 134- 
χαὶ εἰπὸν οτι τσαρεδωχεν 237. καὶ εἶπαν παρέδωκεν ΑΙεχ. ὅτι εἶπαν 
ὅτι παρέϑωκεν Αττι. τ. Αττι. Ἐά. ὅτι παρίϑωκεν---τραυματίας 
ἡμῶν] κα οὐπὶ ἰπϊετηεά. 44. τσαρέϑωκεν] ργαπηῖα. φπαν Χ, τς, τθ, 
19») 29, 30, ςξς, 6, ς8, 63, 64, γ:1, Βς, 1οϑ, 121) 148. Οοιηρί. ΑΙά, 
(μι. Νὶς. 8ιαν. εἰπὰν παρέδωκεν ἡμῖν 71. ὃ Θεὸς ἡμῶν] Κυριος 
9 Θεος ἡμῶν ξ9, γ6, 82, 84) 134. κα (εταίιπι 80 4]. πι,} ο ϑεος ἡμων 
τοό. τὸν ἐχιϑρὸν ῥταεγγῖτς. τὸν Σαμψων 4. τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν 
ἐν χειρὶ ἡμῶν] ἐν χεῖρι ἡμῶν τὸν ἐχῶρον ἡμῶν ξ3, ς 4» 57. Οαϊ. Νῖς. 
ἐν χέρι ἡμῶν των ἐχϑρων ἡμων ὃς. τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν 
τὸν ἐρημδν]α} εν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐχῶῦρον ἡμῶν χαὶ τὸν ἐξερήμεαντα τ, 
64, γ1) γ6, 84. τού, τοϑ, 128, 134. Οοτηρὶ. ὥς, ἢπε χαὶ; 29, 121. 

ΔΙά. ᾿ εν χεῖρε ἡμὼν Σαμψων τὸν εχθρον ἡμῶν. καὶ τον ἐξερημαα τ0.᾿ 
ἐν χειρὶ ἡμῶν καὶ τὸν ἐρημοῦντο (ἢς) 63. εν χεῖρ! ἡμῶν τὸν ἐρημωῆᾳ 

26.) τῶν" χαὶ ἐῤῥάπιζον αὐτὸν, χαὶ ἔξησαν αὐτὸν ἀναμέσον τῶν χιόνων. Καὶ εἶπε Σαμψῶν πρὸς τὸν 

237. ἐν χριρὶ] εἰς τὰς χειρας 54. εἰς χεῖρας Απῃ. 1. Απη. ἘΔ. 
ἐν χειρὶ ἡμῶν] α 82, 236.Ἡ τὸν ἐρημᾶντα) τὸν ἐξερημαῆα τς, ς8. 
τὸν ἐχϑρον ἡμῶν και τὸν ἐζερημαὔα 30. καὶ τὸν ἐρεμεῦϊα ς2. γε 
τοῖϊξ. καὶ ς3,) ςό, ς7, 77, 85» 131) 144,36. (δῖ. Νὶς. καὶ τὸν εἐξερβη- 
μενα φᾳ, 82. ΑἸεχ. τὸν ἐξηρεμᾶντα (ἢε) ς8. καὶ τον εζερεμεῦῖα 7 ς. 
τὸν ἐρημενϊα τὴν γὴν ἡμῶν] τὸν ἐρημᾶντα (ἀεφοϊαιοτεη!) τῆς γῆς ἡμῶν 
Ἄπη. τ. Ασπῃ. ἘΠ. ὃς ἐρημᾶτο τὴν γὴν ἡμῶν Οεοτς. καὶ δι] ορις 
Χ, τς, 18, 20, 30, 64, 71) 75, 76, 85, 84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑἸ]ὰ, ΑἸεχ. οτεὲ. 54. καὶ ογις ξξ, ς8. ας ς7. κα καὶ 

Αππ. σ. Ασην, Ἑά. δῖαν. Οἴγοσ. τὲς τραυματίας] τας τραυμαῖιας 
ξ8. κα τὸς Αττι. τ. Ασπι. Εά. 
ΧΧΥ. Καὶ ὅτε} καὶ εἐγενέϊο οτε Χ, τς, τ6, τ8, το, 29, 30, ς2, ς3, 

45) 585) 56, 57, 58, 63, 64,71, 745) 82, 8ς) 1τοϑ, 121, 128, 131) 1345 
144) 209, 236. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ, (δῖ. Νίς. ἄτα. στ. πῇ. Ἑά, 
Θεοῖς. διλν. καὶ οτῶν 44. καὶ ἐγενέϊο οτὰν γ6, 84, τοῦ. ἡγα- 
ϑύνϑη] ἡγαϑύνθησαν ΑἸτῃ. 1. Αστη. Ἐπ, ἡ καρδία αὐτῶν] καρδίαν 

αὐτῶν Αγηι. 1. Ατηι. ἙἘά. καὶ εἶπαν] εἶπον 44. καὶ εἰπὸν ξ4, ς9, 

γς)845134.. Καλέσατε] προσαγάγξε δῖαν. Οἶτορ. ἐξ οἴκα 15} 
απο οικε τό, 29) ξς, 77. ἐξ οἴκε. ὈΪ5] ἀπὸ οἱκξ ςό, 63. φυλα- 

κἢς} τῆς φυλάχκης (πηαγρ. 8ς.) 1τοϑ. Οομηρ. καὶ ταιξάτω] ἕα 
παίξῃ ϑιαν. ἐνώπιον ἡμῶν] ἐμπροσϑὲν ἡμῶν 7. ἐκάλεσαν τὸν 
Σαμψων ---τῶν κιόνων} ἐκάλεσαν αὖον καὶ ἐξησαν ἀναμέσον των δὺο 
φύλων 44. ἐξ οἴκε δεσμωτηρίε} ἀπὸ οικα δεσμωτήρια ΤΠ, Χ, ς3, ς7, 
84, ὃς, τού, 236. λα 44) 39, 78, 82. απὸ οἰκμ δεσμοτηριαν (ς8, 
τηῦτρ. φυλαχης) 237. δεσμωτηρία} τῆς φυλάχης Χ, τς, 18, 20, 
τοϑ, 128. Οοπιρὶ. Αἴεχ. φυλακης 64. καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐ- 
τῶν] 29. Θεοῦ. καὶ ἐνέπαιζον αὐ 54, 64, γό, τοϑ, 148, 134. 
Οοπηρὶ. Αἰεχ. καὶ ενεπαιζον αὐον ςς) τού. καὶ ἔπαιζον ἀντῳ 71, 
121. Αἰά. καὶ ἔπαιζον ἐν αὐτῷ Ατπι. 4, καὶ ἔπαιξεν μετ᾽ αὐτῶν 
ϑίαν. Οἶτοςσ. ἔπαιξεν] ἐνεπαιζον αυτῳ ἐς, 18, 824. επαιξεν τό, 
53) 16, ς), 63, 8ς, 131, 144) 2095 237. (αἴ, ΝΊς. εἐνεπεζον ἀντῶ 
190. ἔπαιζεν---κιόνων) ἐνεπαιξαν αὐτῳ, καὶ ἐφησαν αὖον ἀγαμεσον 
τῶν δυο ξυλων 10, 84. ἔπαιϑεν ἐνώπιον αὐτῶν] ἐνεπεζον αὐῇον ((γ]- 

ἰαθα τον εἰξ αἰταπιεηῖο οράυξια.) )ς.  ἐνώπ. αὐτ. καὶ ἐῤῥάπ. αὐτὸν] 
κα 1, 18, 19,» 82. καὶ ἐῤῥάπιζον αὐτὸν) α Χ, τό, ς5, ς3, ς4, ςς, 
57) 64, 71, 75» 765) 77, 8ς, τού, 121, 128, 121, 134) 144, 416. 

Οομρὶ. Α]Ἰά, ΑΙἹεχ. (δῖ. Νῖς. Αγπ Εά, δϊ᾽αν. Οὐἶγορ. καὶ ἐνεπαι- 

ζον αυτω 29. καὶ εἐνεπάιξαν ἀυτω τό, 623. ἴξησαν αὐτὸν] ἐρησαν 
αὐτὼ 75.  ἄναμέσον τῶν κιόνων] ἐν μέσῳ δύο κιόνων Ατηι. τ. Αττη. 
Ἑὰ. τῶν κιόνων} τῶν δυο χυλὼν Χ, τς, 18, 10, “47 ς 5, (ς8, τηαγς, 
ςαϑιμων.) 64, γό, 82. (πιατᾳ. 8 ς.) τού, τοϑ, 121, 148, 134. Ὁοηρρί. 
ΑἸεχ. δυο ξυλων 29,71. ΑΙά, τὸν βὶ ςύλων (ἢς) )ς. τῶν δύο κιόνων 

ΧΧΥῚ. Καὶ εἐἴἶπετ-χεῖδα αὐτξ)] καὶ λέγει Σαμηήσὸν πρὸς τὸν 
νεανίαν ὃς ἰκράτει ἀπὸ χειρὸς αὐτῷ Αττι. τ. καὶ λέγει Σαμπσὸν τῷ 
νεανίᾳ ὃς ἐκράτει ἀπὸ χειρὸς ἀὐτῇ Απη. ΕΔ. καὶ εἶπε Σαμπσὼν πρὸς 
τὸν νεανίαν ὃς ἰκράτει τὴν χεῖρα αὐτῷ Οεοτς. καὶ εἶχε Σαμψὼν πρὸς 
τὸν νεανίαν τὸν κρατξντα αὐτὸν τῆς χειρὸς ϑίαν. τὸν νεανίαν---ἰφ᾽ 
οἷς] το τραιδαριον τὸν χειραγωγεντα αὖον, επαναπαυσον με ψηλαφη- 
σαι τὰς φυλὲς ἐφ᾿ ες 39. τὸ τραιδαριον τὸν χειραγωγεντα αὐον επα- 
νώπταυσον μὲ καὶ πΟΙΉσΟΥ μὲ ψηλαφησαι τες ςυλες ἐφ᾽ ων 8. τὸ χαι- 

δαριον τον χειραγωγάεντα αὖον. ἐπαναπαυσον με δὴ, καὶ ποιησον με 
ψηλαφησαι τες συλες ἐφ᾽ ἐς τηᾶγρ. ὃς. τὸ παδάριον τὸ χειράγωγεν 
«ὕον. επαναπαυσομαι δη, καὶ πτοιησον ψηλαφησαι με ἐπὶ τες ςυλες ἐξ 
ὦ (Άς) 158. τὸν νεανίαν δες. δὰ ἤπ. ςοπ1.} τὸ τταιδαριον τὸ χειρα- 
γωγεν αὐἾον" ἐπανωπανσομιαι δη, και ποιησον ψηλαφησαι με ἔπι τοὺς 

ξυλας, ἐφ᾽ ὧν ο οἰκος ἐπερηριχαι ἐπ᾿ αὐΐων, καὶ ἐπιςηρισομαι ἐπ᾿ αὐτες" 
ὁ δὲ παῖς ἐποιησεν ἕτως. τς) 64. ὥς, πῇ ποιῆσον με, 18, τὸ παιδάριον 

τον χεραγωγεντα αὐτὸν. ἐπαναπαυσον με δὴ καὶ τοιῆσον ψηλαφησαι 
με τὰς συλες ἐφ᾿ ὧν ο οἰκος ἐπεςηρικτο ἐπ᾿ αὐον. καὶ ἐπιξηρισον με ἐπ᾽ 
αντες ὁ δὲ τσαῖς ἐποιησεν τῶς 19. ἔς, (ἘΠῚ ἐπέςηρησον ὕτῸ ἐπιρηρι- 

σον, 1το8. ἔς, οὐτῇ ἐπ᾽ αὐτῶν 'Ρῖὸ ἐπ᾽ αὐτὸν, εἰ ἤπε ὁ δὲ παῖς ὅς. 
Οὐοπιρὶ. τὸ παιδάριον τὸ χειραγωγαν αὖον ἐπαναπαυσον δὴ με και 
ποιῆσον με ψηλαφησαι ἐπι τες ξυλξς, ξς ο οἰκὸς ἐπεγήρικται ἐπ᾿ αὑτες, 
καὶ ἐπιςηρισομιαι ἐπ᾿ αὐξε᾽ ὁ δὲ τραῖς ἐποϊησὲν ὅτως ξ4. ἔς, ηἷᾶ τοι- 



ε ἣὴν Ὡληρῆς 1ο8. 

ΚΡΙΤΆΑ΄Ί. 

αὐτὸς, καὶ ἐπιςηριχϑήσομαι ἐπ᾽ αὐτός, Καὶ ὃ οἶκος πλήρης τῶν ἀνδρῶν ̓  τῶν γυναιχῶν, καὶ 
ἐχεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, ταὶ ἐπὶ τὸ δῶμα ὡσεὶ τρισχίλιοι ἂν ῥες " ἡρρόν οἱ 
ϑεωρᾶντες ἐν παιγνίαις Σαμψών. μὲ ΠΡ ΚΕ Σαμψων. ρος ἘτοΙΟ “Ἢ ΕΙσΕ; : τ ὦ 
ριε μνήσθητι δή μδ, χαὶ ἐγίσχυσόν με ἔτι τὸ ἅπαξ ττο Θεέ, καὶ ἄνταπο ᾿ ἀνταπόθωσι μίαν 
“περὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν μου τοῖς ἀλλοφύλοις. Καὶ περιέλαδε Σαμίων τὰς ὁύο κίονας τὰ οἴκου 
ἐφ᾽ ἃς ὁ οἶχος εἰςήχει, χαὶ ἐπεςηρίχϑη ἐπ᾿ αὐτὲς, χαὶ ἐχράτησεν ἐγὰα τὴ δεξιᾷ αὐτῇ χαὶ ἔνα τῇ 

χς ἐφ᾽ ες τὸ εύλες ας, ζ9. τὸ παιδάριον τὸ χειραγωγεν αὐῖον' ἐπαᾶ- 
ϑαπαυσον δὴ μὲ καὶ ποιησον με ψηλαφησαι ἐπὶ τὰς συλδς ἐφ᾽ ες ὁ οἰκὸς 
Ὡπερηρικτο ἐπὶ αὐτὰς, καὶ ἐπιξηρίισομαι ἐπ᾿ αὐτας" ο δὲ παῖς ἐποιῆσεν 
στως 82. τὸν γεανίαν] τὸν νεάνισκον Χ, 20, 44, 63, 71) 76, 84, τού, 134. ΑΙΔ. , τὸν Οδῖ. Νίς. τὸν γεανίαντ- χεῖρα, αὐτα} τὸ παιδά- 
ριον τῷ (ἢς) χειραγωγᾶν αὐτὸν ς 5. τὸ ταιδαρίον τῷ χειραγωγῶν 
αὐτῶ )ς. τὸ παϑδάριον τὸν χεραγωγάντα αὐτὸν ΑἸεχ.. ἴΑφες με] 
ἡπαναπανσομαι δὴ ςς. . ἐπαναπαυσον δὴ με ᾽ς, 76, 84, τού, 134. 
ς, ηἰΠ ἐπάναυσον, 84. ἐπανάπαυσόν με δὴ ΑΙεχ. αἰνιίε πὸ Αυρ. 
ἤΆφες με---ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐπαναπαυσον δὴ με καὶ σοιῆσον με ψηλαφησαι 
ἐπι τὰς κιονας εφ᾿ ὧν ὁ οἰχος ἐπ ΈΓΉΡΙΚΤΟ ἐπ᾿ αὐΐων. ο δὲ ταις ἐποιῆσεν 
τως 44. καὶ ψηλαφήσω) ψηλαφησαι Χ. καὶ τοιησον με ψηλα- 
φησαι 759 76, 84, 134. ψηλαφησαι ἐπι τοό. καὶ τσοίησον ψηλαφῆ- 
σαι με ΑἸεκ. ἵνα ψηλαφήσω δῖλν. τὲς κίονας] τὲς κίονας δύο δῖαν. 
Οὔἶτορ. τὲς κίονας ἐφ᾽ οἷς] τὰς κιονας ἐφ᾽ ὧν Χ. τὰς ξυλες ἐφ᾽ ὧν 
ςς. ἐπὶ τὰς γυλᾶς ἐφ᾽ ες 75. ἐπὶ τὸς χιονας ἐφ᾿ ν γ6, 84,134. ἐπὶ 
τὲς ςύλας ἐφ᾽ ὧν ΑΙεχ, τς ἐφ᾽ οἷς] ἐφ᾽ ἐς τό, ς 7) 77γ 131) 209, 216. 
κε. Νίς. εφ᾽ ὧν 29, τ21. ΑΙ4. εἰς ὃν γι. ἐφ᾽ ὃν τοόβ. ἐφ᾽ οἷς 
οἶκος ἐπ᾽ αὐτὲς] υρεν φμας δἴοπιις ξοηβγπιαια οὶ ρον ἐας Αὰρ. ἐφ᾽ οἷς 
ὃ οἶκος ἐςηριγμένος ἐςὶ Αττη. τ. Ατπχ. Ἐά. ἐφ᾽ οἷς ὃ οἶκος ὄτος ἐξηριγ- μένος Θεοῦ. ἐφ᾽ οἷς ὁ οἶκος τος ἐρπριγμένος ἐρὶν ϑιλν. ὃ οἶκος ἐπ’ 
αὐτὰς} ο οἰκὸς ςήχει ἐπ᾿ αὐΐας 11. ὁ οἴκος εἰςήκες ἐπ᾿ αυτας τό, ς2, 53» (πηᾶγρ. 8 ς.}) 131) 144) 200, 437). Οαΐ, Νίς. ο οἰχος τπεςηρικτο ἐπ᾿ αὐΐων 20, 5) 121. ΑΙά, ΑΙεχ, ο οικος ἐρῆκει. ἐπ᾿ αὐτὰς ς7,), 77, 5336. ο οἰκὸς ἐπιςηριῖαι ἐπ᾿ αντων «8, ἔς, ηἰᾷ ἐπερηριχται, 71, 84, 128, 134. 0. οἰκὸς ἐξηρικται ἐπ᾿ αὐτῶν .7γ6. : 9 οἰκὸς ἐπερηρικται επ᾿ αὐλον τοό. ἐπ’ αὐτὲς] ἐπερηρικται ἐπ᾿ αὐτας Χ, 30, ςό, 63, ἡς. καὶ ἐπιςηριχϑήσομαι ἐπ᾿ αὐτὰς] καὶ ἐπιρηρίσον με ἐπ᾿ αὐἿπς" ο δὲ παῖς Ἑποιησεν ὅΐως 111, .8..,. 30. 0 δὲ παις ἐποιῆσεν τὼς ἢς. ἐπι- ξνριχϑήσομαιἾ ἐπιρηρίσομαι Χ, 16, 29, 53, τό, 57, γ1, 76,77, 84, «(ππατρ. 8...) τού, τα 1. 128,1 34) 144) 236. ΑἸεχ. επιρηρησομαι ςς, 131. ἐπιρηρίξομαι ΑἸά, Οαι. Νίς. ἵνα ἐπιςηρυχθήσωμαι ϑῖαν. Οἶἴτορ. ἐπ᾿ αὐτάς] ἐπ᾿ αὐτων 58 121. “Ἔ ο δὲ ταις ἐποιήσεν τως γό, 84, 3ού, 134. ΑἸεχ. Οδογρ. αν. ὥρος αὐας. ο δὲ ταῖς ἐποιησεν ὅτως 128. ἐπ᾽ αὐτῶν. ὁ δὲ ταῖς ἐποίησεν ὅτως ΑΙά, ᾿ ! ᾿ ΧΧΥΠ]. Καὶ ὶὶ οἶκος ο δὲ οἰκος ἣν Χ, τς», 18, 20, ον 76, 84, τού, 121, 134. (πιρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. 81αν, ὁ δὲ οἰκος 19, 64. καὶ ἦν ο οἰκὸς (4) ξ9, ἧς, 82. χαὶ οικος ἦν ς8. πλήρης] τρήρης (10) 16.., .ι8, Ἐν 64. Απη. 1. Αγηι, Ἐά, Οεογρ. τληρεις )ς. 

τῶν ὠνδρῶν] κα των τς, 18, 44. 54) 64, ᾽ς, γ6, 82, 84) τού, τοϑ, 128, 134) 237. ΟΟΠΡὶ. Αἰοχ. Απηςς. Απ. Εα. ϑίδν, Μοίᾳ. τῶν γυναικῶν] α των α 59. 18, 44) ς4,) 64, 7ς, γό, 8., 84, τού, το, 128, 134) 237. ΟοΙΏρΙ. ΑΙΕχ. ΑΣῶς, :, Απῃ. Εὰ. καὶ ἐκεῖ] α ἐκεὶ 44. καὶ ἦσαν εκει 84. κα καὶ ῥγΐπιο : μαδοῖ τη. χες. 144. καὶ ἐκεῖ ἦσαν Οεογρ. ἐκεῖ δὲ καὶ ϑῖαν. Οἴτορ. 
τες} σατραπαι )ς. τάντες ἄρχονες Ατηι. 
ἄρχονες] σατραπαι Χ, τς, 18, 10, 20, 
82, 84, (πιαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, 
καὶ ἐπὶ τὸ δῶμα] ἐπι τα δωμαῖος 
θῶμα] τε δωμαῖος Χ, τς, 
82, 84, (πιαγς. 8.) τοῦ, 

30, 44) ξξζ, 71, 

1. πη. Ἑά. Οξοιγ. 
30, 445). 347 τς, ς8, 64, γι, γό, 
128, 134. ΟΟπρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. 

44- ἐπὶ δὲ τὸ δῶμα 5:λν. τὸ 
18, 40, 30, ς4) ςς, τό, 63, 64, γι, 755, 76, 1οϑ8, 121, 128. 1 34. (πρὶ. ΑἸ]ά, ΑἸεχ. ΤΣ δομαῖος ς8. ὡσεὶ τρισχίλιοι] ὡς ἐπῆακοσιοι ΤΙ. ὡς τρισχίλιοι, ἑτῆακοσιοι 237). “7 Αττη. τ. εἰς τρισχιλίες 8ῖαν, Μοίῃ. ἄνδρες] Φνδρες τε .-2. οἱ ϑεωρδνες} αὶ οἱ 8ϊαν. Μοΐίᾳ. οἱ ϑεωρῶντες ἐγ “αιγνίαις Σαμψών] βλεποῆες ἐμπαιζομενον τὸν Σαμψων Χ, 44, ς8, γό, 84, τού, 134. εμδλεποίες ἐμπταιζομενον τὸν Σαμψων τς, 18, 29, ξᾷ, ὅ4, γι, 82, τοβΒ, 121, 148. (ΠΈΡΙ. ΑΙά, ΑΙεχ. οι ἐπιδλεποιες ἐμ- ᾿ δέζομενον τον Σαμψων 19. οἱ ἐμθλεποίϊες ἐμπαιζομενον Σαμψων 30, ἐμδλεποιζες τσαιζομενον τὸν Σαμψων ςς. ἐμδλεπονες καὶ ἐμπαιξούϊες Σαμψων )ς. οἱ ἐψεώρεν τσαιγνίαν τὰ Σαμπσόν Αττη. τ. Αση Ἐὰ. καὶ ἐθεώραν καὶ ἔπαιξαν τῷ Σαμπσών Οεοσς. καὶ ϑεωρῶντες καὶ παϊζον]ες τῷ Σαμπσών 8]λν, Οἶτορς. ἐν παιγνίαις Σαμψών] ἐμ- παιζομενον τὸν Σαμψων τό, 52) 53», 57) 77), ὃς, 131) 144. Οἱι. ΝΙς, βίαν. Μοίᾳ, ταιζομενεν τον Σαμψων (6, 337. ἐμπαιξομενον τον 

’ εν σαντες οἱ ἄρχον: 
- 

Σαμψων 63. εἐμπαιζομενον Σαμψων 400. ταιζομενον Σαμψων» 
236. 
ΓΊΧΥΙΙ. ἔκλαυσεν εδοησε Χ, τ, 18, 19, 40, 30, 44) ς4, 6, ςβ, 63, 64, γ17 7, 76, 84, 84) τοό, 1οβ, 121, 128, 134. (οιρὶ. ΑΙ, 
ΑἸεχ, δῖαν. Μοίᾳ. εκάλεσε (σιιπὶ επηεηά. τηᾶγρ.. εδοησε) τό. ἔκραξι Απη. 1. Αστη. Ἐά. ϑίαν. Οἴτορ. Σαμψὼν τορὸς Κύριον) ὥρος Κυριον Σαμίων 53. τορὸς Κύριον) ὥρος τὸν Κυριον 44. ταρὸς Θεὸν 
δίαν. Οὐἶτορ. ᾿Αδωναϊὲ Κύριε] Κυριε υριε των δυνάμεων Χ, 18, 20, 30, 447 64, 71, γ6, 847) τού, 121, 128, 134. ΑΙά, Αϑωνα; Κυριε τό, 53» 57». 77. (ΑΖ. 8 ς.) 131,144,) 436, 237. (μι. Νῖς. Κυριε Κυρᾳ 
19, 1ο8. (οπΊρὶ. ΑΙεχ. Αδωναὶ Κυριε τῶν δυναμεων ςς, ςό, 61. 
Αδωναὶ Κυριε Κυριε των δυναμεων ς8. Κυριε ς9, )ς, 82. Κύριε Θὴ 
δυνάμεων Απη. 1. Κύριε Κύριε δυνάμεων Ατπῃ, Ἐά, ᾿Αϑονὰ Κύρι Κύριε Θεοτς. ᾿Αϑοναὶ Κύριε Κύριε δυνάμεων δῖαν. ᾿Αϑωναῖς Κύριε τ τοῖς ἀλλοφύλοις] Κυριε Κυριε τῶν δυνάμεων, μνησϑητι μὲ δὴ, και ἐγισχυσον μὲ δὴ τῦλὴν το ἀπαξ Τῆτο 0 Θεος" καὶ εκϑικησω εχϑδικησὶν μιὰν ἄντι τῶν δυο οφϑαλμων μα εχ τῶν ἀλλοφυλῶν τς. Κύριε μνη» σϑητι μου, καὶ ἐνισχυσον δὴ Ἰμὲ πλὴν ετὸ τϑτοὸ ἀπαξ' καὶ ἐχδικησω τὴν ἐχδικησιν μιαν αὖι των δυο οφϑαλμὼων μὰ εκ τῶν ἀλλοφυλων ξ4. δῇ Μμ8} δὴ μου νυν 11, 63, ὃς, 144,337. μα γὺν τό, ξγ, 77, 131) ἄορ, 436. (κι. Νῖς. δῖαν, Τύ. 18, 128. α δὴ (19, (29, υἱ νἱάείυτ.) (0, 71, 75, 82) τοϑ. Οοπιρὶ. ΑἸά. Ατπι. σ. Αστῃ. Εά. δὴ μὲ καὶ γυν 20. μὲ δὴ νυν ς3. Βδδεὶ δή ἴῃ “Παγδέξ, τηΐπογς ΑἸεχ. μὲ τῇ παιδὸς σξ νῦν ὅθοῦξ. ἐνίσχυσόν με] ενισχυσον μοι τό, 31. ἐνισχύυσον δὴ με 44, 599 76, 82, 84, 134. ἔτι τὸ ἅπαξ] δὴ τλὴν καὶ τὸ απαξ Χ, ται. ΑΙά, τλην. τὸ απαξ 18, ςς. πλὴν καὶ τὸ ἀπαξ 40, γ1. ἔπι τὸ βπαξ 320. τῦλὴν ἔτι τὸ απαξ 44, γό, 8, 84, τοό, 1 34. δὴ πλὴν τῷ απαξ 64, τ28. Ὡλὴν ἔτῇ τὸ απαξ ᾽ς. διπλὴν (ἢς) καὶ το απαξ 108. (ομηρὶ. δὴ πλὴν ἔτι τὸ ἅπαξ ΑἸεχ, ἕἔτι τὸ ἅπαξ τῶτο] πλὴν Χαὶ ττο τὸ ἁπαξ ς8. τῶτο ἔτι τὸ ἅπαξ ΑἸτη. τ. Ατηι. Ἐά. ἔτι τῷτῳ τὸ ἅπαξ ϑἰλν. Οἴτος. ἔτι ἅπαξ ϑιαν. Μοίφε Θεὲ] α 44, γι; γξ, γ6, 82, 84. τοό, 134. ΑΙεχ. ὁ Θεὸς 64, τοϑ. Οοπνρὶ. καὶ ἀἐνταν- ποδωσω---τοῖς ἀλλοφύλοις} καὶ εκδικησω ἐχδικησιν μιὰν αὖῇ, των δὺρ οφϑαλμὼν μὲ εκ των ἀλλοφυλων 18, 44) 04) γό, 85, τοῦ, 128, 134. ἍἌΪεχ, ἢς, ἤης δυο, το, 84, τοβ. (οιπρὶ. καὶ αὐαποδώσω ἐντα. πύόδωσιν] καὶ ἐκδικησω ἐκδίκησιν Χ, 20, 30, ς ς, (πγαγρ. ς8. υἱ νἱάεῖησ,) 71, 75, 8ς, 121. ΑΙά. ἵνα α]αποδώσω αὐ]απόδοςιν 5]αν. ἀναπο- δώσω αἀνϑαπόδωσιν μίαν] ἐκδικησω ἐχδικησιαν ΠΙ. ἐχζητήσω ἐκδίκησίν μ8 Αστη. :. Ασῃν. Εὰ, τερὶ τῶν δύο] αῇ, των δυο Χ, 29, ςξ, (8, 71, 75, 121. ΑἸά. δίαν. Μοίᾳ. αἵ, των 2ο. ἀντὶ δίο Απῃ. 1. ΑΙτη, Ἐ4, ὀφθαλμῶν με] Τι. 75. τοῖς ἀλλοφύλοις] , )ς. απὸ ἀλλοφύλων ἐνταῦϑα Απῇ. τ. Αγπ). Ἐὰ. τοῖς Πιλιρίμ Θεοῖς. ἐπὶ τὲς Φιλιςίν 8]αν. Οἴτορ. τοῖς Φιλιρίμ 8ιαν. Μοίᾳ. «, , ΧΧΊΧ. Καὶ περιέλαβε 

τας δυοὶ συλες τες μεσες ἐφ᾽ ὧν ὁ οἰκὸς επερηρικἝω ἐπ᾿ αὐΐων και ἐπεςηρι- σατο ἐπ᾿ αὐοις ἕνα εν τὴ δέξια αὐτὰ καὶ ἕνα εν τῇ ἀρήςξερα αὐτῷ ἹΨ͵ Σαμψὼν]. 44. τὲς δύο κίονας] -ξ- τὰς μέσους 63. κίονας---εἶ- εἥκε!] κιονας μέσους ἐφ᾽ ες ὁ οἰκὸς ἐπερηρικο ἐπ᾿ αὐτοῖς Χ. ευλᾶς τῆς μέσους, ἐφ᾽ ἃς ο οἰκὸς ἐπεςηριχο ἐπ᾿ αὐῇες κα, 8. ἔς, πἰῆ ἐπ᾿ αὐτων, 88, 121. κίονας τῷ οἴκου] γυλας τὰς Μμεσες το, 29, 30, ςς, 71) 75), 46, 84, τοῦ, 134. (ομρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. κιονᾶς τὰς μέσας τό. χιονὰς μέσους Αττα, τ. Αστη. Ἑὰ. ϑἷαν. κίονας τὰ οἴκου---ἐπ᾽ αὐτὲς] ευ- λᾶς τοὺς μέσους και ἐπερηρίχϑὴ ἐπ᾿ αὐΐοις 44. κίονας τῷ οἴκου--- ἀριςερᾷ, αὐτῷ] ξυλους τὰς μέσους ἐφ᾽ ὧν Ο Οοἰχος ἐπεςηρινῖο ἐπ᾿ αυτῶν" και ἐπεγηρισᾶτο ἐπ᾿ αὐῇοις, ἐνα εν τῇ δεξιᾳ αὐῇου, και ενα εν τῇ ἀριξερα υτε τς. ὥς, ηἰᾶ εν αὐῖῇοις ΡΙῸ ἐπ᾿ αὐῖοις, 64. φαυλους τας μέσους ἐφ᾿ Ων ὁ οἰκος ἐπερηριχῆο ἐπ᾿ αὐτῳ, καὶ ἐπερηρισατο εν αὐοις, ενα εν τὴ δεξια ὄντα κᾶν ἐνῶ ἐν τῇ αριξερα αὐ 18, ἤον συπὶ ἐπὶ αὐΐων ῥτο ἐπ᾿ αὐτῷ, 298, ἕνα εν τῇ δεξια καὶ ἕνα ἐν τη ἀριξέρα αὐτῇ το. ςυλοὺς τῇς με- σους ἐφ᾽ ὧν ο οἰκος ἐπερήρικτο επ᾿ αὐΐους ἕνα εν τῇ δεξια αὐῇ:, και ενὰ εν ΤΊ ἀριξερὰ ἀντου τοϑ. ἐφ᾽ ὃς ὃ οἶκος] αφ᾽ ὧν ὁ Οἰκοῦ 19. εῷ'᾿ ὡγὸ φιχος γ6, 84, τοό, 134. Ορτρὶ. ΑἸεχ. ἐφ᾽ οἷς Οιχος 437. ὧν ὃ οἶκος Ια. ἐφ᾽ ἃς ὁ, οἶκος. εἰςήκε!} ἐφ᾽ ὃς ὁ οἶκος ἐςηριγμένος ἣν Ασπι. 1. Ἄγωη. Εα, Θεοῦ. ἐφ᾽ ἃς ὁ οἶχος ἣν ἐςηριγμένος καὶ εἰςήκοι 9.2γ. 

ἘΠ ΤΝ 7 “Ἄτρυ 

ὅζο, δὰ ἤη. ςοπ|.] καὶ περιέδαλεν Σαμψων .΄ 

27. 

ΚΕΦ. ΧΥ͂Ϊ, », ὦ Ἃς ΄ . “Γ΄ ϑῬ» κεν, .,, γεανίαν τὸν χραταγτα τὴν χεῖρα αὐτῇ, ἴΑφες με, χαὶ ψηλαφήσω τὰς χίονας ἐφ᾽ οἷς ὃ οἶχος ἐπ 



ΚΕΦ. 
30. 

31. 

ΚΡΙΊΙΤΑΑ [. 
ΧΥῚ. 

ἀριςερᾷ αὐτᾶ. Καὶ εἶπε Σαμψὼν, ᾿Αποϑανέτω Ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" χαὶ ἐδάςαξεν 
ϑ 3 σε ΝΜ" ε Ψ δ5οηαᾳς Ὰ “ ΝΜ" ΄ Ν Ἁ Ἂ 3 3 [αι δι ἢ, 

ἐν ἰσχύϊ" χαὶ ἔπεσεν ὁ οἶκος ἐπὶ τὰς ἄρχοντας, χαὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ" χαὶ ἦσαν 

οἱ τεϑνηχότες ὃ ὃς ἐθανάτωσε Σαμψὼν ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτξ, πλείες ἢ ὃς ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωὴ 

αὐτϑ. 

ΠΣ ρ.ὸ 

Καὶ χατέξησαν οἱ ἄδελφοι αὐτδ, χαὶ ὁ οἶκος τᾷ πατρὸς αὐτϑ, χαὶ ἔλαξον αὐτόγ' χαὶ 

ἀνέξησαν καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἀναμέσον Σαραὰ χαὶ ἀναμέσον Ἐσϑαὸλ ἐν τῷ τάφῳ Μᾳνφῳὲ, τοῦ 

«πατρὸς αὐτῶ" χαὶ αὐτὸς ἔχρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴχοσῃ ἕ Ἑτῆ. 

ΚΑῚ ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὅρους ᾿Εφραὶμ, χαὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχαίας. Καὶ εἶχε τῇ μητρὶ αὐτᾶ, Οἱ 

χίλιοι καὶ ἑκατὸν ὃς ἔλαξες ἀργυρίου σεαυτῇ, χαί μὲ ἠράσω, χαὶ προσεῖπας ἐν ὠσί μου, ᾿Ιδοὺ, 

Οἴἶἕγορ. ἐφ᾽ ὃς ὁ οἶκος ἥψ ἐςηριγμένος δῖαν. Μοίῃ. εἰςήχει) ἐπε- 

φηρικτο ἐπ᾿ αὖον 19. 71. εςηρικΊο ἐπ᾽ αὐων 29, 30, γ6. επερηρικτο 
ἐπ᾿ αὐτες ζ9. ἐγηκες 63. ἐπεζηρικτο ἐπ ᾿ αὐὔων 84, τού, 134. Οοπιρὶ. 
ΑΙὰ. Αἴδχ. Ἐ ἐπ᾿ αυτους 2ο9φ. εἰςήκει---ἐκράτησεν ἕνα] ἐπεςηρικο 
ἐπ᾿ αὐον ἐνα ςς. επεφηρικτο ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐπελαξετο ΤῊ ενος 76. 
καὶ ἐπερηρίχϑη ἐπ᾿ αὐτὲς] καὶ ἐπεςήρικτο (αἱ. ἐπερηρισαῖο) ἐπ᾿ αντοις 

Χ. ,α Αγηι. τ. Αγπ). Ἐἀ. δίαν. Οἴτορ. ἐπερηρί χη] ἐπερηρισατο 

19, 30, 71. ἐφηριχἾο πιᾶτρ. 8ς. ἐπερηρίξατο Οοπιρ. ἐπερηρίχϑη 
ἐπ᾿ αὐτὰς] ἐπεςηρίσατο π ̓ αὐῆοις τό, 63. επεςηρισαῖο αὐτὸς ἐπ᾽ αὖ- 

τοις 58. ἐπερηριχϑὴ ἐπ᾿ ἀντοις γ6, 82. 84, τού, τ34- ἐπερηρίχϑη 
ἐπ᾿ αὐτὰς, καὶ ἱ ἐκράτησεν) ἐπερηρισαῖο ἐπ᾿ αὐτοῖς 20, 121. ΑΙδχ, ἐπε- 
γηρίξατο ἐ ἐπ᾽ αὐτοῖς ΑΙά. καὶ ἐκράτησεν}  Χ,, 19, 71. καὶ ἐκ- 
ράτησεν---ἀριςερῷ αὐτὰ} χαι ἐπελαξετο του ἐνὸς τῇ δεξια αὐΐα καὶ του 

ἐτερου ἐν τῇ ἀρισερῳῷ αὐτὰ 44- καὶ ἐπελαξεο τοῦ ἐνος ἐν τῇ δεζιω αυ- 
τοῦ, καὶ τοῦ ἐτερᾷ ἐν τῇ ἀριςερῷ αὐἷκ ς4, το, γ6, 82, 84. ιοό. Άο, 

οὐπὶ εἐταίρου ΡΙῸ ἐτεροὺ, 134. ενᾶ ἔν τῇ δέξια αὐ καὶ ἔν ἐν τῇ ἀρι- 
εἰρξ αὺτι 58. Οοπιρὶ. 

καὶ ἕνα; τῇ ἀριξερᾷ ο αὐτὰ Δπῃ. 1. Απτα. Εὰ. 
τῇ δεξιᾷ αὐτῷ, καὶ τὸν δεύτερον τῇ ἀριξερᾷ σεαζς. χρατεῖ ἕνα τῇ 

χϑρὶ ὁ ὶ δεξιᾷ καὶ τὸν ἕτερον ἀριςερῷ ϑ]αν. Οἴτορ. ἄς, ἰῇ ἔ ἐκράτησεν Ρτο. 

τῇ δεξιῷ} ἐν τὴ διξια Χι κροτεῖ». δίαν. Μοίᾳ. ἕγα 157,4 τ6. 

30, 43» 55» 71» 75; (8ς, ἴῃ πηᾶγς. αἱ. 1, αὐάϊε Χειρι.) 121, 144. ΑΙά. 
Αἴεχ. τῇ δεξιζ, αὐτΒ } εν τὴ δεξια 19. ἔν τῇ χέρι τῇ δεξια ςό, 63. 
καὶ ἕνα} καὶ τὰ ἐτερὰᾷ 75. τῇ ριξερᾷ.} ἐν τὴ αριξερα Χ, 20, 53) 
ςς, 56, 63, 71, γ4,) ὃς. 121, 144. ΑΙή. ΑἸοχ. 
ΧΧΧ. εἶπε Σαμψὼν] α Σαμψων 44. ᾿Αποθϑανέτω] αποϑάνοιτο 

ς. αποϑανεΐω 144. συναποϑανέτω Οχῖᾳ. ἀε Οφ. ψυχή] ἡ 

ΨυχηΊνΝ, τό, 18, 29, 44» 53) 44» 56, 57. 58, 63, 64, 75, 76, γ7ν 84; 
ὃς, τοῦ, τοβ, 128, 134» 209) 236, 237. Οοτρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (αι. Νιῖς, 

Οτὴξ. ἰος. εἶτ. κεφαλή δοῦσ.0 ψυχή μον] , 82. μετῶ τῶν 
ἀλλοφύλων] Ἐ καὶ ονκ ευλογησεσιν τὰ εἰδωλα ἐπὶ τὴ απωλείῳ μου Χ.. 
Ἔ φαάεπι, ἢ απολεία; ς8. -Ἡ τῶν απεριτμήτων 44) 128. τ τῶν 

απεριτμῆτων τούϊων ς 4, 9, 78) 76, 82, 84, τού, 134. χαὶ ἐξδά- 

ςαξεν] ὅτε ἔκλινεν Οτἶξ. ἰος. ςἷ. ἐξαςαξεν] ἐκλινεν Χ, τς, τό, 19, 

19.) 29, 30) 52) 53» 5.4) 56) ς 7.) 58, 64) 71, 77. (8 ς» ἦι τηᾶγρ. υἱ ΕΔ.) 
1οϑ, 121) 128, 1319. 1445) 209, 236. (οπῃρὶ. Αἰά. ΑἸεχ, (δε. Νῖς. 

ἐκλινεν καὶ εἐξαςασεν 63, 237. ἐοάςαξευ ἐν ἰσχύϊ] ἐχλινεν ἐν ἰσχυρε 
ἽΝ. διέσεισεν ἐν ἰσχν: αὐα 44. 54» 59, 76, 82, 84) τοῦ, 134. διεσι-. 
σὲν ἐν ισχνᾳ αὐκα 75. ἔκλινεν ἰσχύι Αττῃ. :. Ασγῃ. Ἐά. ϑϊαν. 

ἐσχυει ιό, 10. 
Απῃ. Ἐᾳ. ἄρχοντας} σατραπας ΙΥ͂, Χ, τς, 18, 19») 29, 30, 44. 
ξς, ς8, 64, 71. 7ςν 76, 82, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 124. Οοπρὶ. 

Αἰὰ, Αἰεχ. Οηρ. Ιος. οἷξ. 
καὶ ἐπὶ πάντας, καὶ ἐπὶ πάντα (Πο) 54. 
Αγαι. τ. πῃ. Εά. 

Θίαυ. Μοί. οἱ ἧσαν ἐν αὐτῷ (ὐφοῦσ. ὃς μετ᾽ αὐτῶν ϑἷαν. Οἴἶτος. 

ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ ἀντῳ ς4» 75. ἦσαν] ἐγενοῦο 1, τς, 19, 19, ς4, 64, 
78. 88. 1τοϑ, 128. Οοπρρί. Αἰἴεχ. εγενηϑησαν Χ, 44) 76, 84, τοό, 
τφιν 134. ΑΙά. ὃς ἐθανάτωσε---λείους} α συγ ἰηϊογπιεᾷ, γ1. 

Σαμψὼν] Βᾶθεῖ ζυῦ “Ὁ ΙΝ. ΑἸεχ. Σαμψὼν -ἐθδανάτωσ:»], α ουπὶ 

ἰῃιοιτηρά, φ 16. ἐν τῷ ϑαχάτῳ αὐτῷ] τρὸ τῇ ϑανάτου αὐτῷ 812γ. 
Μοί. αὐτξι δή χὴν Ατηι. 1. Αἰτη. ἘΔ. δῖλν. Οὗτος. πλείες] 
τλειος 1. κ29. τλείους ἢ ὃς] υπὲρ ὃς 29, 5» 121. ἢ ὃ} 
ψπερ δεῖν, Χ, ς, 18, 30, 44) ζ4» 64 γ1,) ,ς9 76, 82» 84, τοῦ, ιοδ, 

128, 134, ΑἸ4. Αἰοχ. εἴπερ τρθ. ἥπερ Οὐπιρ. αὐτῷ 29] αὐτὰ 
Ασα. 1, ἄτη. Εά. σεοῦς. ϑ[αν. 

ΧΧΧΊ, καὶ ὁ οἶκος τὰ ψατρὸς αὐτὰ} αὶ 85. ὁ οἶκος) πας ὁ 

οἰκὸς ΙΝ, Χ, τς, 18, 29, 30, 44) 55» ςὅ, ς8, 63, 64, γ1ν 76, 84, τούς 
τρβν 121) 128, 114.- (οιηρὶ, Αἰά. ΑΙΕχ. Οεορς. δίαν. ὁ ᾽ς. 

πᾶς αἷκος Αἴτῃ. 1. Αὐπ). Ἐά. ἔλᾳβθον] ελᾳδαν 1321. αὐτὸν 1} 
γοΣ. 1]. 

ἰσχύι} 

τὸν λαὸν} , τὸν 44. 

καὶ ἐκράτησεν ἀπ᾽ αὐτῶν ἕνα, τῇ ἢ δζιᾷ αὐτᾶς, 
καὶ ἐχράτησεν ἕνα χειρὶ. 

ἐπὶ τὲς ἄρχος] ἐ ἐπὶ πανϊας τὰς ἄρχονϊας Ατηι. τ. 

ἀρχοδας, καὶ ἐπὶ πάντα ] σατράπας, 

τὸν ἐν αὐτῷ} ὃ ὃς ἐν αὐτῷ Αγαγ. 1. Αγγη. Ἑά.. 

΄ Ἁ ν, ; 

τὸν νέχρον αὐτῇ 800. και ἀνέβησαν} καὶ ανεδιξασαν ξ9. κα 75. 
καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν] κ αὐἴον .8. κχαὶ Αγ. 1:. Απη. Ἑά. ἄνα,» 
μέσον Σαραὰ καὶ ἀναμέσον ᾿Εσϑαὸλ] ἐν μέσῳ Σαραὰ καὶ ἂν μέσῳ 
Ἐκγανὼὰλ Απη. 1. Ατπι. Ἐά. Σαραὼ) Σααρα 82. καὶ ἀναμέ- 

σον ᾿Ἐσϑαὸλ) και Εσϑαολ 44. ᾿Ἐσϑαὸλ)] Εσταολ ΙΝ. Ἐσϑαϑα 
ξ9, 82. Εσϑαωλ )ς. Εσϑαξλ 144. ΘΟεοτς. Ὀϑαὸλ ϑ8ίαν. Οἴἶτος. 
Μανωὲ τῇ πατρὸς αὐτῇ Μανονὲ τῇ τρατρὸς αὐτῷ Ατηι. 1. Ατη. 

ἘΔ. Μανωυὶ τῇ πατρὸς αὐτῇ Θεοῖς. καὶ αὐτὸς ἔκρινε] αὐτὸς. 

δὲ ἔχρινε Οφογς. δῖαν. Οἴτορ. Ἰσραὴλ εἴκοσι ἔτη} λαὸν τὴ 
εἴκοσι. καὶ ἀνέγὴ μέϊα τον Σαμψων Σεμεγαρ νιος Αἰναν καὶ εχοψεν 
ἐκ τῶν ἀλλοφυλων εἐξακοσιες ανδρας ἐκτὸς των χἼηνων καὶ ἐσῳσε καὶ 
αὐῇος τον Ισραηλ 44. εἴκοσιν ἔτη] ΤΙ. ςό, ς9, 82. Απη. τ. Απῇ. 
Ἐκ. διν. ἔτη] - καὶ ἀνερὴ μέϊχ τὸν Σαμψων Ἐμεγαρ νιος 
Εναν" καὶ ἐκοψεν ἐκ τῶν αλλοφυλὼν εξακοσιες ανδρας, εκζος των χἤηνων. 

καὶ ἐχριζε και αὐἶος τον Ισραηλ ς4. -Ἐ ελάεπι, ἤπα καὶ ἄνεςή, ς 8. 

“Ἢ ελάσπι, πα ἐκτὸς τῶν χἼηνων, ς. Ἐ καὶ ἀνεςὴ μέϊα Σαμψων Σε- 

μεέγαρ υἱος Αιναν καὶ ἐχοψεν εκ των αλλοφυλὼν ἐξακοσιες ᾳνδρας εχτος 

τῶν γ͵ηνων. καὶ ἐδωσε χα! αὐτὸς ταν Ισραηλ ζ9ο. -Ἐ εδάεπι, πιῇ μετα; 

τὸν Σαμψων, τοῦ, 114. -Ἐ καὶ ἀνεςη μέϊα τον Σαμψων Σεμεγαρ υἱος 
Ἑναν καὶ εκοψεν εκ τῶν αλλοφυλων χὶ ἀνδρας ἐχτος τῶν χἼηνων, καὶ 
ἐσωσὲν ἄψξος τον. ̓ Ἰσέδπλ η6. Ἐ εβάξηι, ΠΗ Ἐμεγαρ, δ -- 21: 

τ᾿ καὶ ἀνίςη μετὰ τὸν Σαμψων᾽ Ἐμεγὰρ υἱὸς ̓Ενῶν, καὶ βερψεν ἐχ τῶν. 

ἀλλοφύλων. ἄνδρας ἐ ἐκτὸς τῶν χηνῶν. καὶ ἔσωσεν αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ. 

ΑἸά. Ὁ καὶ ἀνέςη μετὰ τὸν. Σαμψών᾽ Ἐμεγὰρ υἱὸς ̓Ενάν' καὶ ἀπέ- 
»Ἥρινεν ἐ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἄνδρας ἐκτὸς τῶν κἼηνῶν, καὶ ἔσωσε καὶ χὐτὸς 
τὸς Ἰσραήλ. ϑῖδν. Οἰἶτος. -Γ ελάεπ), πῇ ἑξακοσίους ἄνδρας, ἱμῖος 

Ὁποῦ ϑίαν, Μοίᾳ. 

1. Καὶ ἐγένεϊ01 μαθοὲ ῺΡ -- τ21. Καὶ ἐγενήϑη Αἴεχ, ἀπὸ 

ὅρους] εξ ορας 1Υ͂, Χ, τς, 18, το, 29, 30, 44) 54, ς8, 64, )ς, γό, 82. 
84, τού, 1οϑ, τ21, 128, 134) 200. Οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Ἐφραὶμ) 
Αἰφραιμ (ουπι ε ἄιργᾶ ρτΐπῃ. {γ1120.)} ἡ. καὶ ὄνομα] α καὶ 84. 
81.ν. Οἴτορ. αὐτῷ] αὐτα Κ΄, 63, γι. χη. 1. Απῃ. Ἑά. Μι- 
χαίας] Μείχαιας (ἔς εοπῆαπίετ) 11. Μιχα (Ι, Χ, τς, τό, 18, 29, 

30, 44, 53» 54) 565) 57, 58, 63, 64, 71, 7:5, 76, 84, τού, τοϑ, 121» 
128, 134) 144. 209, 2326. (πρὶ. ΑἸά. (Αι. ΝΟ. Ασηγ. τ. Αὐπι. Ἑά. 
ϑ8ϊαν. ἢς ἱπίγα.) τρᾶγρ. ὃς. ΑἸεχ. Μηχας (ἔς ΡοΙῖεΑ) ῖ9. Μηχα 
(ᾷς ἰηΐτα, 5, 77. ) 131. Μειχα 82. ...337: Μιχία αεοτς. 

11. τῇ μητρὶ αὐτῇ] τῇ μητρὶ αὐτῷ Ατπι. 1, Απῃ. Εά. σεογρ. 

ϑ8ϊαν. ΟἹ χίλιφι) χίλιες τς» 30, (πιᾶγρ. 8ς.) ΑΙΆ. τας χιλιὰς 16, 
18, 44, ς8, 71. 2.» 76, 82, 84, τού, 128, 1324. Οἱ χίλιοι---σεαν- 
τὰ] χίλιους και εχαῖον αργυριϑ τὲς λημφϑεῆας σοι ΙΝ. ἔς, πῇ ληφ- 

ϑεῆας, τῷ, 64, τοϑ. Αἰεχ. ἢς, πἰᾷ συλληφϑέντας, Οοπιρὶ. χιλίους 
τοὺς ληφϑεῆας σοι 29. τῆς χίλιες καὶ ἑκαΐον τε ἀργυριου τὰς ληφθεν. 
τς σοι 54» 59. χῤλιους τὰς συλλημφϑεῆας σοι 121. οἱ χίλιοι δὴ 

καὶ ῥ ἀργύριοι ὃς ἔλαξες παρὰ σοὶ δίαν. Οἴτοσ. οἱ χίλιοι καὶ ἑκατὸν 

ργύριοι οἱ λελημμένοι παρὼ σοὶ 8[Αν. Μοίᾳ. Οἱ χίλιοι καὶ ἑκα]ὸν] 

ἃ καὶ ἑκατὸν ἀργυρίους Αττῃ. τ. τὰς χιλίας καὶ ἑκατὸν ἀργυρίᾳ Γ(οάά. 

Αχτη. {ερίςπ). τὰς χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀογυρίους Ατηγ. Ἐά. Τθογς. 

ἑκατὸν ἃς ἔλαξες ἀργυρίου) ἐκαῖον τῇ ἀργυρίου ες ἐλαδες τό,63. ἅς 
ἔλαβες] τους ἐλαδες 11. ὃς ἔλαξες ἀργυρίου] ἀργυρίου ἐς ἐλαξες 

40, ες ἐλαξερίτου αργυριου πιᾶτρ. 8ς. ἃς ἔλαδες ἀργυρίε σεαυτῇ } 
αργύριου τοὺς ᾿ληφϑεΐας σοι τς) ς8. ἤς; ηἰῇ του ἄργυριου, 73) 82. 

ᾳργυριονς τοὺς καταλφφϑεας σοι 18, 128. τς αργύυριου τους συλῃ»- 

ϑεῆας σοι 44. το6. αργύυριους τες συλληφϑυῆας σοι 71. ΑἸά. τοῦ 

ἀργυρίου τοὺς συλληφϑέεντας σοι γ6, 84, 124. ἃς ἔλαβες σοὶ Αται. 1. 

αἰίᾳιδ. Αι. Εά, Οεογρ. ἀργυρίου σεαυτῇ] ἀργύυριους εαντὴ τό, 
ξ3..57, 77ν.131. Οἵ. Νὶς. ἄργυριξ εαυτὴ 1445) 300, 236. καὶ [με] 
χᾷι με τό. καί με ἡράφωῳ] και εξωρκισας ΙΝ, 1ς, 19, 29, 44, 64, 
γ1, 76, δ... τού, 1οϑ, 12:1») 128, 134. ΟοεΣρΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. Αστῃ. τ. Ασηι. 

2Ν 

Φ γι: 



ΚΡΙΤ ΑἼ1. 

ΚΕΦ͵ Δ᾽ ἢ 

Σ ως ᾿ ἐμοὶ, ἐγὼ ἔλαξον αὐτό; χαὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτῶ, Εὐλογητὸς ὁ υἱός μὲ τῷ Κυ-. ᾿ 
απ ἐφ αδε δ ἱ αὖὐτϑ' καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτῷ ρίῳ. Καὶ ἀπέδωχε τὲς χιλίους χαὶ ἑκατὸν τὸ ἀργύρίε τῇ μητρί μὰ αἱ εἶπεν ἡ μ ρς 8, ἢ, 

χωνευτὸν, χαὶ γῦν ἀποδώσω αὐτό σοι. ̓ Καὶ ἀπέδωκε τὰ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτῷ καὶ ἐ κε Εν ἧ 4 

μήτηρ αὐτῇ διακοσίους ἀργυρίου, χαὶ ἔδωχεν αὐτὸ ἀργυροκόπῳ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπ]ὸν καὶ 
“ 2 ΄ 3 » Ζ΄ 

χωνευτόν" χαὶ ἐγενήϑη ἐν οἴχῳ Μιχαία. 
νι.“ - ΄ 3. ΌῸνΨ ΄- . ,,Σ,., “͵ Καὶ ὁ οἰκος Μιχαία αὐτῷ οἷχος Θεδ' χαὶ ἐποίησεν 

9 7΄ ρϑ λον ε" 32. “- ν» 8ϑ 95. ἡ »“ Ε ἐφὼδ χαὶ ϑεραφίν" χαὶ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα ἀπὸ ἑγὸς υἱῶν αὐτῇ, χαὶ ἐγένεϊο αὐτῷ εἰς ἱερέα, Ἔν 
Ε) 3 Ν 3 3 ’ ᾿ 2. Ν Ν 2 Ν 2 2 ρῶ 5 ὁ 5 2 δὲ ταῖς ἡμέραις ἐχείγαις οὐχ ἦν βασιλεὺς ἐν ᾿Ισραῆλ' ἀγὴρ τὸ εὐθὲς ἐν ὑφϑαλμοῖς αὐτῇ ἐποίει. 

, ᾿ 2.ν,. ΄ Ν..» ΄ ϑ. ω Καὶ ἐγενήϑη νεανίας ἐκ Βηϑλεὲμ ϑήμου ᾿Ιόδα,. χαὶ αὐτὸς Λευΐτης, χαὶ ἔτος τσαρῴχει ἐχεῖ.. 

Ἑὰ. ἜΝ συ ἐξωρκισας Χ. και ἐξωώρκισεν 18. “και εὐξω 545) ζ0., 7ζ. 
82. καὶ ἐξωρκησας ς8. καὶ ἐμὲ ἤρασω 237. τὶ Γμ φαϊεγαβὲ πιε ϑυγ." 

Βαι-- Ποῦγ. 

Οἤϊτοσ. 

καὶ ἡρώσω με ΟεοΥρ. 8[αν. Μοΐᾷ. καὶ ἡρώσω ϑίῖαν. 

καὶ προσεῖπας] καὶ εἰπας ΙΝ, τς, 19, 29, 30, 44. ζ4. 8, 
64. 71,759 76) 84) τού, 1οϑ, 1219) 128, 134) 200. (ΟἾΡΪ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
ἈΑτπ. τ. Αστῃ. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐἰπὰς ὅστὼς. Χ. χαὶ εἰπέν τ8. 
καὶ γε είπας τό, 63. καὶ εἴπω σοι (Πς) 82. καὶ πρὸς εἶχας (ἢ) 
131. καὶ ἥκεσα τᾶτο, καὶ εἶπεν 81αν. Οἴῖον. ἐν ὠσί ] εν τοῖς ὡσι 
ΙΝ, τςν 18, 10, 44» 54) 58, 645) γς, 76, 845 τοῦ, 108, 128, 134: 
Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τοῖς σε 8. ἸἨΦὲ τὸ ἀργύριον] ὅτι ἀργύριον 
Ατηι. 1. ἄστη. Ἐά. ἰδὲ ὧδε τὸ ἀργύριον Οφοτρ. ργαπιίει. καὶ 8ίαν. 
Οἴἶτος.. τὸ ἀργύριον] τὸ ἀργνριον μου 18. “αδρ' ἐμοὶ] τραρ᾿ ἐμε 
Ιό, 77, 131. τσαρ᾿ ἐμοὶ ἐξὶν Ατηι. 1. Αγηι. Εά, Οεογρ. 
αὐῆω ᾽ς. καὶ εἶπεν] - αὐτῳ 8. καὶ εἶπεν μήτηρ αὐτ} καὶ 
λέγει ἡ μήτηρ Απη. τ. καὶ λέγει μήτηρ αὐτῷ Ατην, Ἐά. 
τὸς] εὐλογημένος ΙΝ, Χ, τς) 18, 10, 20, 30, 44, ζ4, ς8, 64, γ1, 7 ς, 
76, 82, 84) τού, τοϑ, 1215) 158, 134. ΟοιΩρ]. ΑΙά, ΑἸοχ, εὐλογητός 
ἐγιν Οθορ. ἘΕὐλογητὸς--- Κυρίῳ] εὐλογητὸν ἔση τέκνον με ἀπὸ Κυ- 
βΐου Απῃ. 1. Απῃ. Εά. 

Κυρίῳ] ἐν τῷ Κυρίω Οοπηρΐ. 
ΠΠ]Π. ἀπέδωκε] ἐπεδωκε (4. αποδεδωχε γό, 84, τού, 134. ἐπέ. 

φρεψεν ἐκεῖσε Αἴτη, 1. Ατίη. Εά. Ὁ τὰς χιλίους καὶ ἑκατὸν] καὶ ᾿ 
καὶ Ατπ,. τ. εχ οογτ. ἴδ ΡΠ η τηδην5 {οτὶρῆϊ : καὶ ἕξ ἀ- καὶ ἕξ ῥ- 
χιλίους καὶ ἑξακοσίους Ατηι. ἘΔ. καὶ ἑκατὸν] αὶ καὶ 44. τῇ 
ἀργυρίου] Χ ἀργύυρους 1Ψ. ἄς, ἀϑίχυε ἤρπο, τοΒ. αΧ, 20, ζ8, 71, 
121, ἀργύυριᾶς τς, ξ2, 64. ΑἸά, Οεογᾳ. δίαν. 
ΟΟπΊΡΙ. Οοἕ4. Ατπι. {δρίεπι, τῇ μητρὶ] α 82. τῇ μητρὶ αὐτὸ] 
πρὸς μητέρα αὐτῷ Αττη. τ. Ατηι. Εα. ᾿ καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτ} 
α 53.»82. ἡ μήτηρ αὐτϑ] τη μῆτρι αὖῖε .(8. Αγιάξωσα] αγι- 
ἀσμῳ Χ, τς, τ8, 29, 30, 445 54) 58, 64, γ1, 7ς, γύ, 82, 84, ὃς, τού, 121) 128, 134. Αἥἰά. ΑἸεχ. Αγιάζεσα ἡγίασα] ἀγιάσμω ἥγιασα 
ΓΝ. ἀγιασμον ἡγιάσας το. αγιασμον ἀγιᾶσας τοϑ. ἀγιασμὸν 
ἡγίασα Οοηρ. ἡγίασα] ἡγιώκα 11,237. ἡγίασα τὸ] ἁγιά- 
σάτε (βς) γ1. τὸ ἀργύριον] ργαεγηΐτε. σὺν [00 χε ΙΨ. 
25. ἴῃ τπάγρ. αἱ. ἰϑξξ, αὐ. καΊα μονας 8 ς. τῷ Κυρίῳ] ἐν Κυριω ς8. 
ἐκ τῆς χειρός} , τῆς 11, Χ, τό, 18, 20, ς 7) 63, 77, [21,) 131) 144, 
200. 236, 237. τῆς χειρός μ8] χέιρος μὲ καχ μονας τύ. χει- 
ρός μου] χιθος με (Πς)} ᾿ν. τῷ υἱῷ μου] καΊα μονας ἹΝ, Χ, 10) 445) 58, γ1, γ6, 84, τού, το, 12:1, τ28. ΑΙά. ΑΙεχ. καΐαμονας τς, 
18, 29, 545 64, 75, 82, 134. Οὐπηρ!. κ Απη. αὶ ἑαυτῇ Απη. Εάὰ. υἱέ μον Οεογς. σοὶ τῷ υἱῷ μὲ δῖαν. τῷ ποιῆσαι] ποιήσω 44. 
κτϑ γθ, 84, τού, 124. γλυπῆὸν] ΡΓΘΟΠΊΪ ες εἴδωλον ἰοῦ ὩΠΟΟΒ 
δῖαν. Μοίᾳ. ὶ 
τοΐμοτε ΑἸεχ, «χωνευτὸν Χονευῖον (ἢς ἱπέῖτα, τ6, 131,) 134. καὶ νῦν ἀποδώσω αὐτό σοι] καὶ γυν ἐπιςρεψω σοι αὐο ἐν καιρῳ καὶ ἀποδωσω 
ἄντο 44. ἔς, οσυπῈ) σοι δηΐε ες. αὐῖο, ς΄, ς9, 76, 82, 84, τού, 124. 
καὶ νὺν ἐπὶςρείψω σοι αὐτω εν καιρω, καὶ ἀποδώσω σοι αὐΐο )ς. ἀπο- δωσω) ἐπιξεψω ΤΥ, επιρρεψω ὦ ς) ὅ4, (τγατρ. ὃς.) τοϑ, 1:28. ΑἸοχ. Ἄγηι, τ. Απη. ἘΔ. ἀποςεψω ΠΑ. 58. ἀποδώσω αὐτό σοι] ἐπι- φρέψω αὐτὸ σοί; (ἢς) 18, αιῇσο ἐπιςρεψω σοι 10. 
1, Χ, τό, 30, ς 7, 77. 1217) 131) 144, 200, 236, 237. Οδϊ, ΝΊς. Οογρ. αι σοι 52,63. σοι αὐτῶ (ῇς) ς3. αὐτά σοι, [καὶ ἀποδώσω σοι αὐτό. ΑΙοχ. 

ΙΝ, ἀπέδωχε] ἐδωχε ς3) 54) 59. γζ) 82. ἐπέςρεψε Ἀπ. τ. Αγῃ). ἘΔ. τῇ μητρὶ --- ἀργυρίου] λα ΟΙΠῚ Ἰηϊεγπηθά, ςο. 
Αττη. τ. πη. Εά. Οεοῦρ. δίαν. κχαὶ ἔλαξεν] - αὐῇο 44. ἴλαβεν---ἀργυρί5] εἰ ἀφοερὶδ πιαιεῦ οὐμς ἀγροπίμ πη Ἡϊειοηγπι. 
σίους ἐργυρία} α 44. το κε γυριον 54, 7ς) γ6, 82, 8,,, τού, 134. τὰς 5. τῇ ἀργυρια 236. τους διακοσίους ἄργυριδς 237. ἀργυρίου] Του αργυριϑ ἵν, τό, 18, 20, 30, ς7,) ς8, 64, 77) 108, 121, 128, 131) 200, 

Ἁ 
καὶ 

διακο- 

αὐτό] 

Εὐλόγη-᾿ 

ὁ υἱός μου] ὁ ς8. κα με 144. τῷ 

ἄργιριδς 237). κα τὸ 

τῶ ἀργυριον᾿ 

χαϊ χωνευτὸν) ᾿ καὶ ζ9. Αγπ. 1. δαδεῖ ἴῃ οδαταῶ. - 

αὐτό σοι] Τί... 

7.“ ε΄ 
αὐτῷ 1957 αὐτὰ 

Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. δι. Νίς. ἀργυριδς τ. 8[αν. 
καὶ ἔδωκεν αὐτὰς 51αν. ἔδωκεν αὐτὸ ἀργυρυκόπῳ] ἐδυκε τω ἄργυρο- 
χυπὼ 10,53, 131) 237. εδωχε τῷ χωγευτῃ 44. εδὰκεν αὐΐας τω χω- 
γευτὴ ς8. εδώωχεν αὐω τω χονευτὴ )ς. εδωχε τω αργυροκοτὼ (υϊ νἱάο. 
ἴη1) 77. ἀργυροκόπῳ] τω χωνευτη ἹΝ, τ 5). 18, 29, 30, ς4, ὅ4, γι, 
82, (πιᾶγρ. 8ς.} τοϑ, 121. (μηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. χωνέυτῃ γ6, 8.., τοῦ, 
134. τῳ χωνευτῳ 128, ερηβαϊογὶ Ἡ]ΕΤΟΠγΠι. “ωρεὶ ϑγυ. Βαγ- θδσ. 
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ] ἐποίησε γὰρ Ὑμεοάοτεῖ. Ὁ. 24. ἴῃ ]υ4. αὐτὴ 2] 
αὐΐω τοῦ. γλυπἼον] ῥγατηΐε. εἴδωλον Ἰηΐεγῦ ἀποὸς ϑίαν. Μοῇ. 
ἐγενήθη} ἐγένετο 20, ς8, 121, 128. ἐγενήθη ἐν οἴκῳ] ἐγενεἶο εν τω 
οἰκὼ ἹΝ, τς, 18, 44, ζ4, 64, 7ς, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 134. (οπνρὶ. 
ΑΙ4, ΑἸεχ. " Μιχαία} Μιχα (ἢς ἱπῆα ζο, 85) 131. Οδογρ.) 82. 
Μειχά ᾿ΑἸεχ. Μῆηρῖα Ηϊοτοηγιη. 

Ψν. Καὶ ὁ οἴκος---ΘΕΣ] ο οἰκος αντα οἶκος Θεὰ 44-. ΕἸ υἱν ΜΊελα, 
ε: αἴροντες εἼμς εἰ ἩΪΕτοΠγτη. ὁ οἶκος] ο ἀνὴρ ἸΨ, «4, ξ8,)ς, 82, 
1Ό8. ΑἸεχ. ανὴρ 19. κα ὃ Ασῃ. 1. Ασηϊ Εα. ὁ οἶκος Μιχαία 
αὐτῷ] οιχος Μιχα ανῖος 64. οἶκος Μιχαϊλ) ἂν ἣν ζο. Μ,- 
χαΐλ) Μειχα 82. ΑἸεχ. αὐτῷ οἶκος] αυτῳ ζ3. αυτος οἰκὸς τοῦ, αὐΐων οἰκος 236. εἰς οἶκον Οεογρ. καὶ ἐποίησεν ἐφὼδ] και ἐποιησε 

καὶ ἔδωκεν αὐτὸ] 

Μιχα ἐφεδ 44, ς4, 49, 75) 76, 82, 84) τού, 134. Τεοάοτοῖ. ος, ΟΝ ἐφὼδ] ἐφεδ τς, 18, 29, 30, ς3, τύ, ςγ, (ς8, ἴῃ πηλτρ. μορφωματ. εἰδὼ- λᾶ. ἴῃ Αἴϊο Ἰδίετε πηλγριηἷβ, ἐπωμίδα ἐνδυμια τεραικον) 63, 6, )1, 779 8ξ) 1τοϑ, 121, 128, 13:1, 144, 200. 236, 237). (οχηρί, ΑΙά. δι. ΝΊς. ϑίαν. Μοίᾳ.. 
“ρἠοα εἰ ἐεγαρλίπι Ἡϊετοηγτα. ἐπὲδ καὶ Μερῶπ Ατγ,. 1. Ατηχ. Ἐά, εὐπαϑὶ ἱερατικὸν καὶ Μ“εραδινὶ Θεογρ. ἕνδημα (ἢς) ἱερατικὸν καὶ 9ὲ- ραϑὶμ, δῖαν. Οἴτορσ. ϑεραφί»] ϑεραφειν 11, Χ, τς, 20, ς3, ς6, ς᾽, 
63, 6, γι, 77, 829 τῶῖ, (131, τηλῃ. τεῦ, Σεραφειν.) 209. ΑΙ4. Οαῖ, 
Νῖς: Οἦρ. απ. ἴῃ Τά. Θεραπέιν 1Π. Σεραφιν ξζο. ϑεραφιμ, 
γ6, 84. (ὙΠΒεοάοτεῖ. ἰος. οἷξ, αἱ, ϑεραφίν.) ϑεραφειμ (ῇς ΡΟΙ64) 526. 
ϑεραφίν (πιάτο. εἴδωλα) 81αν. Μοίᾳ. ἐπλήρωσε] ἐνεπλησεν ΙΝ, 19, 
29, 44, 54, 48, 64, γι, )ς, γό, 82, 84, τού, τοϑ, 121, τ48, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἐνεπληρωσεν (πιαγξ. ἐτελείωσεν) Χ. επλησιν 30, 56, 63. Ὑμεοάοτεῖ. ἰος. εἶ. κἀπὸ ἑνὸς υἱῶν αὐτῷ] ἔνος τῶν υἱων αὐὖΐᾳ ΙΝ, Χ, τς, 18, 44, ς4,) 64, 73) γ6, 82, ὃς, τού, 121, 128, 124. (οπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὑπεοάοσεὶ, ἴος. εἰἶϊ. λᾶπο τό, 20, 30, ς2, (3, ςό, ς7, 63; 71) 77, 84, τοϑ, 131, 1.4, 200, 216. (δε, ΝΊς, ἑνὸς οἰπὸ υἱῶν αὐτῷ Ατπι. τ. Ατσηχ Εα. ἑν! ἐπὸ υἱῶν αὐτῷ δϑίαν. υἱῶν] τῶν υἱῶν 588: αὐτῇ] αὐτῷ ΘΟ οτρ. ἐγένετο] ἐγενηϑὴ ΙΧ, τῷ 16, τ8, 29, 44» 53. 57) 48, 64, γι, γό, 77. 84. ὃς, τού, 108, 121) 128, 134, 200, 216. Οὐοπηρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. (δὶ. Νὶς, 
τῆς εἰς ἢς. εἰς ἱερέα] εἰς ιερεᾶν ἹΨ, 
εἰς ἱεράτειαν 8[Αν. Οἴτοσ. οὐδε 
᾿ΥΙ, Ἐν δὲ], δὲ ΙΝ, Χ, 15, 18, 29,.30, 44, ζ4, ςς, ς8, 63, 64, 71) 76, 82, 84, τού, τοϑ, (12:1, υἱκ νἱάετυν.) 128, 134. Οοτηρί. ΑΙοχ. καὶ ἐν )ς, Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐν ταῖς ἡμέραις γῶρ Ὑπδοούοτοῖ, Ϊος. οἷϊ. Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις} Ἐν ἡμέραις ἐκείναις ΑΥ̓ΠῚ. 1. Αγπ). Ε4. Καὶ ἐν ταῖς ἐκείναις ἡμέραις Θεοῖς. κἰκ ἣν] ἐκ ἔρι Οοά, Ἀγηλ. ᾿ῆ8. ἐν Ἰσραήλ] α ἐν 16. τῷ Ἰσραήλ Ατ. τ. Ασην. Εάὰ. ἰνὴρ] ἀνὴρ ἑκάρος 445) 4) ξ0, 7ς) γ6, 82, 84, τιοό. και ἀνὴρ ἔχάζος 134. Ργδτηΐ. ὅτι Θεογρ. ανὴρ---ἐποίει) ἀνὴρ ὕκ χρος τὸ ἀρεςὸν ἐν ὀφϑαλμιοῖς αὐτῷ ἐποίει ὙΒεοάογεῖ. ἷοο. οἷξ, μημ γαίας ρίαείια Μόὶ “)αείεδαι, εο᾽ φωρεῖ πορ 721 γοχ ἱπ 17) ἀεὶ, Δυρ. καὶ ἀνὴρ ἕκαςος τὸ εὐ- ϑὲς τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτῇ ἐποίει Ατῃ. Ι. Ἄπη. Εά, ἕχκαςος ὃ ἐδόκει εὐϑὲς τορὸ ὀφθαλμῶν αὐτῷ ἐποίει σαν, ΟΥἶτορν. ἕκαρος ἀνὴρ δ᾽ εὐϑὲς ἐδόκει τρὸ ὀφϑαλμῶν αὐτῷ ἐποίει δίαν, Μοίῃ. τὸ εὐθὲς} τὸ ἄγᾶ- Ἅὸν 11. τὸ αρέςζον ζ0,82. ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῷ} αὐτε εν οφ)αλ- βοις 18. ᾿ 
ΨΙΠ,, Καὶ ἐγενήθη νεάνίας] ἣν γὰρ παιδάριον Ἰπεοοάοτεῖ, Ο. 2ς, ἴῃ. 7υά. - ἐγενήϑη νεανία ἐγένετο τραιδαριον ΤΨ, Χ, τς, 18, 109, 44» 

ἐφὼδ καὶ Μεραφίν] ἐφεδ καὶ ϑεραφειμ ΙΝ, τό. Α]εχ.. 

 μ“42 Ε] .] ᾿ ᾿ ᾿ 

αὐτῳ εἰς} αὐ- ᾿..σ. 
ἱερεύς Αττη. σ. ϑ8ίαν, Μοίᾳ. 

υπ 



ΚΡΙΤΑ, 1. 
ΚΕΦ, ΧΥΠ. 

8. Καὶ ἐπορεύϑη ὁ ὁ ἀνὴρ ἀπὸ Βηδλεὲμ τῆς πόλεως ᾿Ιόδα παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρῃ τόπῳ" χαὶ ῆλ- 
9. 

10. 

11. 

12- 

. ἴᾳδα ΙΝ τς, 64, τοϑ. Οοιηρὶ. ἔς, ἤηε τῆς, 82. 
. συγγενείας ἴεδα 18. Βηθλεεμ [εδα, ἐκ τῆς συγ[ενειας δημου Ιεδα 20, 

9ὲεν ἕως ὅρες Ἔφραϊμ, χαὶ ἕως οἴχα Μιχαία τὸ ποιῆσαι ὁδὸν αὐτᾷ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαίας, 

Πόϑεν ἔ χη: : χαὶ εἶπε πρὸς ἄυ τον Λευίτης εἰμὶ ἐχ Βησϑλεὲμ Ἰάδα, χαὶ ἐγὼ πορεύομαι χων 

χῆσαι ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τόπῳ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχαίας, Κάϑου μετ᾽ ἐμδ, καὶ γίνου μοι εἰς σα- 
τέρα χαὶ εἰς ἱερέα, χαὶ ἐγὼ δώσω σοι δέχα ἀργυρίου εἰς ἡμέραν, χαὶ ςολὴν ἱματίων, χαὶ τὰ πρὸς 

ζωήν σε. Καὶ ἐπορεύϑη ὁ ὃ ̓ Λευίτης, χαὶ ἤρξατο παῤοικεῖν παρᾶ τῷ ἀνδρί: χαὶ ἐγενήνη ὁ ὃ γεανίας 

αὐτῷ ὡς εἷς ἀπὸ υἱῶν αὖτδ: 

᾿ξ, 58, 64, 71) 76, 84, τοῦ, τοϑ, 121) 148, 134. Οοπερῖ. ΑἸ, ΑἸεχ. 
ἣν τπραιδαριον τῷ, ς9. )ς, 82. ἐγενήθη νεανίας εἷς Ατπλ. 1. Ατηι. Εἀ. 
αοτρ. νεανίας} τταιδαριον 29. νεάνισκος (ς ἰητ4) 237. ἐκ 
Βηϑλεὲμ] ἐκ Βεϑλεεμ ς8.. ἐν Βηϑλεεμ 63, 121. ἐκ Βηϑλεὲμ δήμε, 
Ἰώδα] ἐν Βηϑλεεὲμ Ιαδα ἐκ τῆς συγίενειας δημον Ιεδα Χ, 71. ΑἸά, εκ 
τῆς συγίενιας [πδὰ τηᾶτρ. ς8, ἐκ Βηθλεὲμ [δήμε] Ἰόδα, ἐκ τῆς συγ[ενείας 
ἸἸάϑα ΑΙεχ. α ϑήμε Ατη). σ. Αγην. Ἐά, Βηϑλεμίτης όδα Οεογρ. ἐκ 

Βηϑλεὲμ Ιόδα ἀπὸ γίνες καὶ φυλῆς όδα δῖαν. Οἶτορ. ἔς, ἔπε καὶ, 
ϑίαν. Μοίᾳ. Βηϑλεὲμ δήμε ᾿12δα] Βηθλεεμ Ιαδα εκ τῆς συγίενειας 

Βηθλεεμ εκ τῆς 

ξς, τό, τιο6. -Ἐ εκ συγίενειας Ιαδα ς9. (7ς. υἱ ν]Δεῖυτ.) ὙΠεοάοτεῖ, 
Ϊοο. οἷ. Βηϑλεεμ δημου ἴπδα, εκ τῆς συγίενειας δήμου Ιπαδα γ6, 134. 
ἜἜ ἐκ τῆς συγίενειας Ιαδα 84, 128. δήμου 1εδα} Ιεδχ, εκ της συγ- 
γενειας οἰκου ἰαδα τ521. δήμου ᾿Ιἐδα---Βηϑλεὲμ ἴῃ οοπι. {84.] 
Ρ.,»: καὶ αὐτὸς] καὶ ὅτὸς 121. Αἰά. δ. ἐδ ὅϑγγ. Βαι- Ηςῦγ. 

Ῥγαυηῖϊ. καὶ αὐτὸς ἐκ φυλῆς καὶ δήμου Ἰέδα (Βεοτρ. 
Λευίτης] αὐτὸς δὲ νεανίας ἥν λευίτης ϑῖλν. Οἶτορ. Λενίτης] Λεξι- 
τῆς 19. ὁ λευιτῆς τοῦ. καὶ ὅτος] καὶ αὐῇος ΙΝ, τς, 18, ς4, 63, 64) 
γ 1982, τοβ, 128, 2Ζο9. (ΟΠΡ]. Αἰεχ. Ὑεοάοτεϊ. ἰοο. εἶ. καὶ ὅτος 
τοαρώκει ἔχε ] λα 19. καὶ παρῴκει ἕ ὅτος ἐχεῖ Ατηι. 1. Αστη. Εὰ, καὶ 
παρῴκει αὐτὸς ἐκεῖ Θεογξ. ὅτος τταρῴκει] αὐος χατώχει 16, 2) 
53) 575) 855 131) 144. (αἵ. Νίς. ὅτος κατῳχεῖ ς8. ἡ ὅτος ϑἴαν. 

- ΨΠΙ, Καὶ ἐπορεύθη] Καὶ μετὰ τϑτο ἐπορευϑη ϑίαν. Οἰτορ. 
ὃ ἀνὴρ] ,αὉ 44, ς8, ό4. τού. Ἢ ἅὅτος Οἴθοτς. ὅτος ὃ ἀνὴρ δίαν. 

ἀπὸ Βηθλεὲμ) ὁ απο Βηϑλεεμ 855) 144. 
τῆς πολεὼως Βηθλεεμ Ιεδα ΙΝ, τς, 18, 19, 29) 30, ςς) 71, τοϑ, 128. 

Ἁ ,2Ἂ.Χ 

καὶ αὐτὸς 

ΟοπρΙ. ΑἸά, ἄς, πἰῆ Βιϑλεεμ, ς8. ἀπὸ τῆς τολεως Ιεδὰ εν Βη9- 
λεεμ Χ. εκ τῆς πόλεως Ιεδὰ ἐκ Βηϑλεεμ 44) 76, 84, τού, 134. ἔς, 
ἤπιε “ὃ. εκ» ΑΙεχ. εκ πολεὼς ἐκ Βηϑλεεμ ς4. απὸ τῆς πολεως Βη9- 

λεεμ. Ιαδα τό, 63. εκ πόλεως [εδὰ ἐκ Βηθλεεμ ςο, 82. ἐκ τῆς πόλ. 
Βηϑεὶμ (Ης) 64. εκ τῆς πόλεως Βιϑλεεμ 75. εκ ποόλεὼς [αϑὰ Βηϑ- 

λεὲμ τῶ1. ὠπὸ τυόλεως Βεϑλαὲμ ᾿Ιόδα Ατην. 1. ἔς, πῇ Βεϑλεΐμ, 

Ατ. Εἀά. ὠπὸ τῆς πόλεως Ἶόδα Βεϑλὲμ Οεογρ. τσαροικῆσαι) 

παροικεῖν ΤΥ, τς) 18, 10, 29) 30, 44) 545) ςς) 58, 64, 71, 75. 76, 82, 

84. (τρᾶγρ. 8ς.} τοῦ, τοβ, 121, 128, 134. (οιρ!. ΑἸά. ΑἸεκ. ἐν 
ᾧ ἐὰν] εν ὦ ἂν τό, ς7,), 58, 63, 779. 131) 144, 216, 217. (αῖ. Νίο. 

ἐν ᾧ ἐὰν εὕρῃ τόπῳ] 5 αν εὐρη ΙΝ, 44.) 54. 121. Οοπηρὶ. ΑἸά, καὶ ἐὰν 

εὐρὴ τς 18, 19) 29, 30, ς5,) 64; 11, γ6, 84.) (πιατρ. 8ς.) τού, 1οϑ8, 
128, 134. ΑἸεχ. ἃ αν εὐροι ς. ὃ ἐὰν εὕρης (ῆς) 82. ἕ εὕρῃ τόπον 
ϑίαν. καὶ ἦλθεν] καὶ παρεγενηϑη ΙΝ, τς, 18, 19, 64) τοβ, 128. 
Οοιηρὶ. καὶ ἐγένετο ς4γ) ξ9, 82. καὶ τῦαρεγένετο φᾷ. (ἴῃ τηᾶγρ, οἱ 
ἙΔ4.) καὶ π᾿αραγενηϑὴ πιᾶγρ. ὃς. καὶ ἐγενήϑη ΑΙεχ. ἦλθεν ἕως] 
ἐγένοντο εἰς (ργΠλυ πὶ ὁ ἴῃ ε οςοττϑέξιπι, ν ει θη 9 ρα πέξ 5 ποίδῖι Πη, σαι 
Δ] ς᾽ επἀπΠ}}) 7. ἕως ὄρες} εἰς ορος Ν, τς, 18, 19, 54) 64. 82, 

(ππᾶγρ. 8 ς.)} τοϑ, 128. (οτηρί. ΑἸεχ. λορες ςς. καὶ ἕως] α καὶ 

ΙΝ, τς, 18, ς4,) 64, 75. 82, τοβ, 128. (οπηρί. ΑἸεχ. καὶ ἕως--- 

αὐτὰ ἴῃ πε οοπ,.7 τὰ ποιῆσαι οδον αντῇ εως οἰκου Μιχα ςς. καὶ 
ἕως οἴκεἾἿ καὶ ἕως τῷ οἶκε Αγ. 1. Αἴπι. Εά. καὶ οἴκε ϑίαν. Οἴἶτορ. 

οἴχ8 Μιχαία] οἰκου Μιχα 82. Μιχαία) Μειχὰ (ῆς ἰῃ4) ΑἸθχ. 

ὁδὸν αὐτῷ} τὴν οδὸν αὐτὰ ΙΝ, τς, 18, 29» 30, 44, ς3) ξ4) 58, ὅμ 71, 
)ς) 76, 82, 84. τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ, ὁδὸν 
αὐτῷ Απη. 1. Αση]. Εά. Οεογρ. δ[αν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. Μιχαίας] Μιχα (ἢς ροΐεα) ςς, 82. Πόϑεν ἔρχῃ] ποϑὲν 
συ ἐρΧῊ 44: τοϑεν ἘρΧῊ σὺ 54, 59» ()ς, αἱ νἱἀεῖυτ.) γό, 84, τού, 
134. ὖϑεν εἶ καὶ τὸϑ  πορεύη ςς. εἶπε πρὸς αὐτὸν] εἰπεν αυτῳ Χ, 
44. ὅ4, 84, τοῦ, 1215) 134. ΔΙᾺ, λέγει αὐτῷ Αττῃ. τ. την. Εἀ. με 

τὸς εἶπε Οεογρ. τρὸς αὐτὸν, Λευίτης εἰμὶ] προς αὐὖον ο λευιτης" 
ἐγὼ εἰμι τό, ὃς, 131) 1447 2090. (δῖ. Νίς. ὥς, ἤπε ρΡυπέϊο ἀϊπεγη]- 

ῃδηΐε, ς7, 77,236. αὐτῷ ὁ Λενίτης ἐγώ εἰμι δῖαν. Μοίη. Λευίτης 

εἰμὶ} Λενιτῆς ἐγὼ εἰμι 1Ν, τς, 18, 29) 30, 445 53» 54. 55» 56) ς8, 63, 
64. 719 759 76, 82, 84. τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΔΛιενιτῆς εἰμι ἐγὼ 231. Απῃ. 1. Αὐπὶ. Ἐά. εἰμὶ ἐγὼ Λευίτης Οεοῖρ. 

. ἐγώ εἶμι ϑῖαν. Οἴτορ. 

απὸ Βηϑλεὶμ-- Ἰόδα] ἐκ᾿ 

Καὶ ἐπλήρωσε. Μιχαίας τὴν χεῖρα τ Λεῦίτε, χαὶ ἐγένετο αὐτῷ 

ἐκ Βηϑλεὲμ]} απο Βαιϑλεεμ 11. ἀπὸ Βηθλεεμ 
16, ς3, ς6,.77, ὃς, 131, 209, 236, 237. Ταϊ. Νίς. λα Οεογρ. ἐκ 

Βηϑλεὶμ 1όδα} απο Βιϑλεεμ τῆς τολεως [εὃ. 144. ἐκ Βεϑλεὲὶμ δήμα 
ἸΙέδα, ἐκ τῆς συγ[ενείας ᾿Ιόδα ΑἸεχ. ἐκ Βηϑλαὲμ ᾿Ιῴδὰ Ατγι. τ. ἐχ 
Βηθλεὲμ Ἰόδα Αἰτα. Εἀ. , Ἰώδα 8Ι1αν. καὶ ἐγὼ πορεύομαι] αὶ ἐγω 
4... 538. Αγη). 1. Ασῇῃ. Ἐ4. χαὶι πορευομαι ἐκεῖ (4. και πορεύομαι ἐγὼ 
ς9, 82. Οεογρ. καὶ πορευωμῶι ἐγώ 7. πορεύσομαι δὲ ἐγὼ δῖαν. Οἰἶτορ. 
πορεύομαι) πορεύοπμαι (εταία ὑπ {ἰπῖοτα) 16. πορευσομαι ς3, τού. 

παροικῆσαι] παροικεῖν ΙΝ, τς, 18, 29) 30, 44) 54»064) 71» 78) 76, 82, 

84, (πιατρ. 8 ς.) τού, τοϑ, 121. Οτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. καΐοικων Χ, ς ς, 134. 
καϊοικησαι τό, ς7ν 63, 77. ὃς») 1315 236. (αἴ. Ν!ς. κι κατοικησαι 

ς3.. παροικεῖ (Π0) 128. τιαροικήσας Αγγῃ. 1. Ατηι. Ἑά. ἐν ὦ] 
Σ 10, ςς. (πιατρ. 8ς.) ἐν ᾧ ἐῶν] εν ὦ ἂν τό, ς7, κ8, 63, 77, 8ς, 
131) 144) 236, 217. (αι. Νῖς. ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τόπῳ] ταν εὐρω ἸΥ͂. 
δ ἕὰν εὐρω τς; 18, 29, ς4, 64,71, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 128. 134- 
ΑἸεχ. καὶ ἂν ἐ πὐροθ 2) γι τβι: ΟοπρΡΙ. ΑΙά. ὃ καὶ εὕρω Ατιῃ. 1. 
Ατηι. Ἐά. ἢ εὕρω τόπον Θεοτρ. δῖαν. τόπῳ] αὶ ιζ, 55. 

Χ, εἶπεν αὐτῷ] εἰπε ρος αὖον ς3. Κάϑε μετ᾽ ἐμὰ] καϑα 
ἔνταῦϑα παρ᾿ ἐμοὶ Ατιη. τ. Ατπι. Εά, μετ᾽ ἐμε] ἐν οἰχὼ μὲ ςξ. 
καὶ γι»5] καὶ γένει 18, 30, 71») 128. ΑἸεχ. γίνε μοι] γεέινε μοι ΙΝ. 
ἐσῃ μοι 4, 59, 82. εσι μοὶ 75- εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα] πατὴρ 
καὶ ἱερεὺς ΟΘεογρ. 5[44ν. εἰς ἱερέα] α εἰς 9. καὶ ἐγὼ ϑώσω σοι] 
ἐγὼ σοὶ δώσω δίιαν. Οἶτορ. δώσω σοι] ϑωσο σοι (ῃς} ". δίκα 

ἀργυρία] ἀργυρίες δίκα ιν. ἰργυρί8} ἀργυριες τς» 18, 64. 

εἰς ἡμέραν) εἰς ἡμέρας ΙΝ, Χ, τς, τό, 29, 53» 54) 53, 66, ς7,) ς8, 63, 
64, γό, 77, 84. ὃς, τού, (τοϑ, υἱἵ νἸάετιτ.) 121, 128, 131) 134, 144) 
209, 226. Οοπιρί. ΔΑ]ά. ΑΙεχ. Οἵ. Νις. εἰσήμερον ((ς) ἣς; ἦμε- 
ρῶν εἰς ἡμέρας Απῇ. 1. Αγ. Εά. εἰς ἔτος ϑϊαν. καὶ ςολὴν ἱμα- 

τίων} καὶ ζευγος ἱμαιων ΤΨ, Χ, τς, 18, 10, 29.) 44) 54), ςξς, 58, 64, 

γι, 75.) 76, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοπυρ!. Αἰά. ΑΙεχ. καὶ 

δύο ςολὰς 5ιαν. καὶ τὰ πρὸς δωήν σα] καὶ βίον ἐν ᾧ ζώσεις Ατηι. 1. 
Απτη. Εά. καὶ τὸν βίον σε Οεοτρ. καὶ ἃ τρὸς ζωήν σοι 5]ὰν. Μοίῃ. 

τὰ πρὸς ζωήν σε} τα προς τὸ ζὴν σε ΙΝ, τς, 18, ς4, 59, 64» 82, τοϑ, 
128. Οοπιρὶ. πρὸς τὸ ζῆν σε Αἰεχ. τρὸς φωήν] τῦρος τον ὃν 

75: 
ΧΙ. Καὶ ἐπορεύϑη] καὶ εὐδοχησε καὶ ἐπορ. 44. Ργϑευηϊτῖ. καὶ εὖ- 

δοκησε 84. τοό, 1214. καὶ εὐδωκησεν 7. Καὶ ἐπορεύϑῃ ὁ Λευίτης] 

καὶ εὐδοκησεν ὁ λευιτῆς καὶ ἐπορευϑὴ ξ4.. 82, 128. ἔς, ΠΙΠ ηὐυδοχησε, 

9. “Ἔ ὀπίσω αὐτῷ 8ϊαν. Οἷἶτοσ. τ λροικεῖν] κατοικεῖν τό. κατ- 
οἰκὴν 75. παρὰ τῷ ἀνδρί] ἐν τῷ ανδρι 44) 71) 7), 77, τοῦ. 
ἐγενήϑη]} ἐγένετο ἢς. ὁ νεανίας] τὸ παιδάριον Χ, 29, 44, 71, 84, 
(πιαγρ. 8ς.) τού, 121, 134. ΑἸά. ὁ νεανίας αὐτῷ] ο νεανιας τραρ᾽ 

αὐυτῳ 11, 30, ς2,) ς3,) 57, 63, 775) 88» 131) 1447) 400, 236. (αῖ. ΝΊς, 
αὐτῶ τὸ πταιδαριο (ῃς) ΙΡ. 
1ο8, 128. (οπηρ!. Αἰεχ. αὐτὼ παιδάριον 19, 82. τὸ τραιδαριον αὖ- 

τὸ τς. ἀντω τὸ τραιδαριον τῦαρ᾿ αὐτὼ ς8. αὐτῷ τό παιδάριον εἰς 
μέρεα γ6. αὐτῷ ὁ νεανίας Ἄτηι. 1. Αγπῃ. Βά. αὐτῷ] παραὐτῶ 
(Πς) τ6. ὡς εἷς ἐπὸ νίων αὐτῷ] κα 76. ἀπὸ υἱῶν] των νιων ΙΥ͂, 

Χ, τς» 18, 205) 30, 44» 54, ς 5» 58, 64) 71) 75) 82, 84) τού, το, 121) 

128, 1324. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τῶν ανϑρωπὼν ζ9ς. ἀπὸ τῶν υἱῶν 
2009, 237. 

ΧΙ. Καὶ ἐπλήρωσε---ἑερέα } α οὐυπὴ ἱητειππά. γ6, ἐπλήρωσε) 
ἐνέπλησε ᾿Ν, τς, 18, 19) 4» (πηατρ. ς8.} 64) 7, 82, (πιᾶγρ. 8 ς.} τοϑ, 
128. Οοπρὶ. Α]ά. ΑἸεχ. ἐγένετο 19] ἐγενηθὴ ς τς, τύ, 63, γι. 
ἐγίνετο αὐτῷ] ἐγενηθϑὴ αὐὔω τὸ παιδάριον ΙΝ, Χ, τς, 18, το, 44, 64, 
84, τοῦ, τοϑ, 121) 128, 134. Οομηρὶ. ΔΙά. ΑἸεχ. εγεένηθη 20. 
Ἔ ὃ νεανίας Απη. 1. Ἄττῃ. ΕΔ. δίαν. ἐγΐϑετο ὁ νεανίας αὐτῷ Οεογρ. 

εἰς ἱερέα] το παιδάριον εἰς ἱερεα ζ4,) 75. 82. τὸ ταιδαριον ς8, ἱερεὺς 
δ1αν. καὶ ἐγένετο 25] καὶ ἦν ΙΝ, Χ,, τς, 18, 10, 295) 44. 54) 5» 
ς8, 64, γῖ, 75. 76, 82, 84, (πιάγρ. 8ς.} τού, τοϑ, 121) 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. α 83.ν. Οἴτο. ἐν τῷ οἴκῳ] α τω 11, τό, τό, 
ς7, 63, 77, 8ς,) 216, 237. (αἴ. Νῖὶς. Μιχαία) Μιχα ΙΝ, γη7.: 

Μηχα (ἔς ἱπἴτα) 19. τ 

ἄντῳ τὸ παιδάριον 18) 18, (4) 64, 73, 
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ΚΡΙΤΑΙΙ. 
ΚῈ δ. χγῃ, 
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εἰς ἱερέα, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴχῳ Μιχαίαι. Καὶ εἶπε Μιχαίας, Νὺν ἔγνων ὅτι ἀγαϑυνεῖ μοὶ 13. 
.“» 1 ͵ ᾿ 

’ 3 ε ΄ 

Κύριος, ὅτι ἐγένετό μοι ὁ Λευίτης εἰς ἱερξα,. 

ἐζήτει ἑαυτῇ χληρονομίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐχ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν μέσῳ φυ- 
λῶν υἱῶν Ἰσραὴλ χληρονομία. Καὶ ἀπέςειλαν οἱ, υἱοὶ Δᾶν ἄπο δήμων αὐτῶν έντε ἄνδρας υἱᾶς 
δυνάμεως ἀπὸ Σαραδὶ χαὶ ἀπὸ Ἐσϑαὸλ τῷ Ἐ Π πκΕ ἀσυ Πλτη) γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτήν' καὶ 

εἶπαν πρὸς αὐτὲς, Πορεύεσϑε χαὶ ἐξιχνιάσατε τὴν γῆν" χαὶ ἦλθον ἕως ρου Εφῤαιὰ ἕως εἶχα 

Μιχαία" χαὶ ηὐλίσθησαν αὐτοὶ ἐκεῖ Ἔν οἴχῳ Μιχαία, χαὶ αὐτὸ; ἘΕΕ  ΟσαΣ τὴν φωνὴν τοῦ 
γεαγίσχα τῇ Λευίτου, καὶ ἐξέχλιναν ἐκεῖ" χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Τίς ἤνεγχέν σε ὧδε; χαὶ σὺ τί ποιεῖς 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπε Μιχαία] α 236. Μιχαίας] α 44. Νῦν. 

ἔγνων Ὀἷ5 Τορίαπι 190. ἔγνων] οἰδα τς, 18, 64, 128. εἐγνω (λά- 

[οτὶρῖο ν πιᾶῃπυ τὲς.) 144. ὅτι ὠγαϑυνεῖ μοι Κύριος] οτι Κυριος 
αἀγαϑοποιησαι μοι 19. οτι ἡγαϑύνε μοι ο Κυριος 209. ὅτι ἡγάϑυνε 
Κύριος ἐμοὶ (αι. ΝΊς. ἀγαϑυνεῖ } ἀγαϑοποιησεν ἸΨ, Χ, 1) 20. 

55) 58, 71, 82, 1οϑ, τῶι. ΑἸά. ἡγαϑῦύυνε 16, ς2, 53.) 57.) (77ν υἱ 
νἹἀείυγ.) 8ς,), 131) 144, 236. ηγαϑοποιῆσε 18, 44) 64, ᾽ς, γύ, 84, 

(πιαγρ. ὃς.) 128. ΟοπηρΡ!. Απη. 1. Απῃ. ἝΔ, ἀγαϑύνει τό. ἀγα- 
ϑυνη 63. ἠγαϑοιποίησε (ῇ.) 134Φ. ἀἀγαϑυνεῖ μοι Κύριος] ἀγαϑο- 
ποίησαν μοι (ῃς) 3ο. ηγαϑοποιήσε με Κνριος ς4, τού. ΑἸεχ. μοι 
Κύριος] Κυριος ἐμοῖι 11, τό, ς 7, 779, 8ς», 131) 144, 6. ΤΥ. Χ, 29» 

53» 55) 56, 63, 71, γό, 84, 134. 5]Αν. Οἰἶγορ. Κύριος μδ 44. κ μοι 
75. Κύριος ἐν ἐμοι 4370.:Ὠ Κύριος] ο Κυριος 82. ὅτι ἐγένξο] οτι 
Ἐγενη δὴ 16 ας, 18, 19, 44) ζ4γ) 54, 58, 64) 71, γό, 84, τοό, τοϑ, 
121) 128, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙΘοχ. 

μοι λευίτην τῶτον ἱερέα. Οεοτ. 
Λευίτης} ο Λεβιτῆς το. λο 29, 53. λ ξζ. 

ἐγένετό μο.}] ἐγενηϑη 82. ἃ 
εἰς ἱερέα] ἱερεύς ϑἷαν. 

1, Ἐν ταῖς] εν δὲ ταις τό, 52) 57, 8ς. (Αῖ. ΝΝῖς. ἐν γάρ ταις 
190. Ἐν ταῖς--σραήλ" καὶ] καὶ οὔτ ἰητεγπγοά, 44. Ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις] ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἀκ ἦν 
βασιλεὺς---ἐκείναις 21 οἰπλ ἱπιειτηρά, 16. βασιλεὺς] βασιλεας 
75. ἐν Ἰσραήλ] τῷ Ἰσραὴλ Ατηι. τ. Ατπι. Ἐά, καὶ ἐν ταῖ;] 
λκαὶ Θεοῖς. καὶ ἐν ταῖς---ἐρήτει] και εφητες εν ταις ἡμέραις εχει- 
γᾶις ἡὶ φυλὴ τῇ Δαν 4, ζ0, ἧς. καὶ ἐφήτη ἐν ταῖς ἡμέραις ἡ φυλὴ τὰ 
Δὰν 82.. ἡ φυλὴ Δὰν ἐζήτει] ἐζήτει ἡ φυλὴ τῷ Δᾶν ΑΙεχ. ῆς, 
ἤπε τῇ, Οδοβ. Δὰν] τε Δαν ΙΨ, Χ, τό, 18, 20, 445 ἐξ, τό, ς7, 
48, 63, 64, γό, γ)γ, 84, ὃς, τού, τοϑ, τ21, 128, 131) 134) 144) 200, 
236. (οπηρί. ΑἸὰ. Αἰεχ. σι. Νίς. ἑαυτῇ] εαυΐην τό, 121. αὐτὴ 
23). ἑαυτῇ κληρονομίαν] Τὴ χλυρονομεῶν- ἘΥ, Τα, Θεογρ. κατ- 
οἰκῆσαι] τὰ κατοικεῖν ΙΝ, Χ, τς, 18. 20, 30, 44, 547) δξ, τό, ς8, 63. 
64, 71) 745 76, 82, 845) τοῦ, τοϑ, 121) 128, 134, 209. (οιηρὶ. ΑἸά, 
ΑΙεχ. κατοικέεν 10. καὶ καϊακληρονομεῖν Οεογρ. ἐνέπεσεν αὐτῇ} 
ἔπεσεν αὐΐη ΤΥ, το, 29, ς4) 7ς, 76, 84, τοϑ, 134. ἔπεσεν ἐν αυτῇ 44, 
49) 82, τοό. ἐνέπεσε κληρονομίᾳ Οεογρ. ἐνέπεσεν αὐτῇ κληρονομία 
δῖαν. ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης] ἑως των ἡμέρων εχεινων ἸΨ, Χ, ΧΙ, 
15) 18, το, 29, 445) 54γ 55) 58, 64, 71, )ς, γό, 82, 84, 1ού, 1οϑ, 1215) 128, 134. ΟΟπΙρΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. ϑίαν. Μοίᾳ. ὅγε κληρονομεῖν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης Οεοῖρ. ἕως τῶν ἐκείνων ἡμερῶν ϑίαν. Οὔἴτορ. φυ- λῶν υἱῶν] τῶν υἱῶν τς. φυλῆς Ατπι. τ. Ατἴηι, Ἐά, λα Θεοῖψ. υἱῶν Ἰσραὴλ], υιων 11, ΤΥ, Χ, 16, 18, 29, 445 ς3,) 57, 48, 63, ὅ4, )ς, 
76, 77, 82, 849 1οό, τοϑ, 128, 131). 1345, 144, 36. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
κληρονομία. } α Ηῖς Οεογρ. ϑαν. 

1, ἀπέςειλαν) εξαπερειλαν ΓΝ, Χ, ΧΙ, 18, το, 29, 230, 445 ζ4, 
58, 64, 71) 75) 76, 84, τόό, (τ1ο8, υἐ νἱάεϊατ.) 121) 128, 134) 200. 
(οπΊρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. εξαπερειλον ξ9, 82. οἱ υἱοὶ Δὸν] καὶ υιοι ς8, 
ἀπὸ δήμων] εκ τῶν συγ[ενειων ΓΝ, τς, 18, 19, ξ4) 64. 82, (τηάγρ,. 8ς.} 108, τ28. (οπηρ. ΑἸεχ. απὸ των νιων ΧΙ. ἀπὸ των δημων 44) 84, ιού, 134. ἀπὸ μέρες 53. απὸ συγίενειας ςξ8. εκ των συγίενων ςο. 5. ἀπὸ νἱῶν ὅϊαν. Οἶτορ. αὐτῶν] αὐτῶν Αττη. σ᾿. Ατσῃηι. Ἐά. δῖαν. σόΐντε ἄνδρας Ἔ απο μερᾶς αὐΐων ΙΝ, 1 ζ) 18, ς8, (1π πλᾶτρ, αἷ. 1. ὃς.) 128. ΑΙά. ΑΙεχ. Ἔ απὸ μερὲς αὑτὰ 9). τφ8. (οπιρὶ, ιε ἀνόρας (εἴ ἢς ἴῃ ν. 8.) 236. ΤΥ. Απῃ. σ. Απη. Ἑὰ, υἱὲς δυνά. μέεως} ργβετηϊτς. ανδρας 5 ΧΕ Ι΄ εὐ ΤῺ χὰ ἴῃ οβασαῶ. τηΐποῖε Αἰοχ, 
ῬΓΘΏΙ, ἰάδιχι, πη αἴϊεγιίςο, 108. ουρὶ. ανδρας υιων δυναμεως 19. 
πὴ απὸ μερες αὐων 54) 59, 75. 82, 84. - ἀπὸ ταῇ μερες αὐτῶν "6. ἄνδρας κατὰ φυλὴν αὐτῶν υἱὲς δυνάμεως Αγτη, τ. ΑΥΠΊ. Ἑ4. ἀπὸ μέ. 
ρδς αὐτῶν ἄνδρας υἱὲς δυνώμεως., Οθούρ. απὸ μέρες ἄνδρας ἰσχυρὲς δίαν. Οὗτος. ὠπὸ μέρες αὐτῶν ἄνδρας ἰσχυρὲς δίαν. Μοίᾳ.. ἐἐπὸ 

᾿καϊασκαψαι ς3. α τῷ Ο αι. Νίς. 

,ι“͵᾿͵᾿»», «,;, .»  », οτι ἐγενετο--ἱερέα] ος ἐποίησε ᾿ 

αὐτοὶ ἐκεῖ ΤΥ. 11, 144. κ αὐἷοι Ατη. 1. Αγμλ. Ἐά. ϑ[αν. 

Σαραὰ] εξ Αραα 11], 9. λ απὸ ῥγπιο: βαθεῖ πηᾶπὰ χες. 18, εχ 
Σαραα 29) 30) 4.) 7ζ) γ6, 134. ΑΙά. εξ Ααραα 82. ἀπὸ Σαρὰ 

Θεοῖς. πὸ Σαρὰκ ϑῖαν. Οἷἶτοσ. ἀαπὰ Σαραὰ καὶ ἀπὸ ᾿Εσϑαὰδλ) 
ὃς Σαραα καὶ Ἐξαολ 1. εκ Σαραα καὶ ἔσϑαολ Χ, ΧΙ, τς, ό4, γι, 
τοϑ, 121, 128. (ὐοπΊρ!. ΑἸεχ. απὸ μέρες αὐΐων ἐν Σαραα και εξ 
Ἐσϑαολ 44. ἔς, πἰῇ εχ Σαραα, 84, τού, 134. καὶ ἀπὸ], (ρήπιο: 
βαθεῖ τηᾶπὰ το.) 18. χαὶ εχ γ6. απὸ ςς, ς8. καὶ εξ γό, 82. 
καὶ ἀπὸ ᾿Εσϑαὸλ] καὶ ἔκ (Πο) Ἐσϑαὸλ 54. καὶ ἐκ σϑαὸλ 7ς. 
καὶ ἐκ ϑαὸλ ΑΙά. καὶ Ἐσϑαὲλ. Οεογς. καὶ ἘΞ χὸλ ϑίαν. Οἴἶϊτος. 
καὶ ᾿Εσϑαὼλ 81αν. Μοΐῃ. ᾿Ἐτϑαὸλ] Εϑαϑα 814. Ἐσϑαυὲλ 
Αὐπι. 1. Αγτπι. Ἐά, τῷ κατασχκέψασϑαι] τα καταφρεψαι 44. τα 

τὴν γῆν 15] ΡΓαυλτῖ, σὺν ὡΡ 
ΙΝ. ἐξιχνιάσαῃ εξιχνευσαι 44, γ6, 84, τού, 134. ἐξιχνιᾶσαι 
(Άς).13:. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπε το. καὶ εἰπὸν 595) 75) 84) 134. 
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὲς] καὶ λέγεσιν αὐτοῖς Αττῃ. 1. Αχη, Εὰ, Πο- 
ρεύεσϑϑε] ττορευεσϑαι ᾽ς. Πορεύεσϑε καὶ ἐξιχνιάσατε] τορευεσϑαι 
κῶν ἐξεραυνήσατε ΙΨ,, καὶ Ατὐτη. τ. Ατηι, Βά. ἐξιχνιάσατε) 
ἐραυνήσατε Χ, ΧΙ, 29. εξερευνησατε τς. 18, 20, 44, 44, ζ8, ς9, 64, 
785. 76, 82, 84, τοό, 128, 134. Οοπρὶ. ἐρευνησαἶε ςς, (πιᾶγρ. 8ς.} 
121. Αἰά. ἐρανισητε, τηεῃά. ργὸ ἐρευνησαῖε, γι. ἐξερευνησατο τοϑ. 
ἐξεραυνήσατε ΑἸεχ. 

ὁ4. 71, 6, (πηατρ. 8.) 1οϑ, ται, 128. (οτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τσαρε- 
γενονἷο οἱ ἀνδρες ς4, το, 7ς, 82, 84,) τού, 1244. καὶ ἤλϑον---ηὐλί. 
σϑησαν ἱποῖα.7]κ .2.- ἕως ὄρες εἰς ορος ΙΝ, Χ, ΧΙ, 18, 20, 44, ςς, 
ό4, γι, γ6, 82, 84, (πιᾶτρ. 8 ς.) τού, τοϑ, 12:1, 128, 134. (τρί. ΑἸά. 
ΑΙεχ, εἶ ορας τ4, 75. εἰς ορς ςξ8.. ἕως οἴκα] ργατγοῖττ. καὶ τό. 
ἕως τῇ ΟΙΧΒ 44) 84) τού, 134. Αττη. τ. Ατα), Ἑά, Μιχαία] Μειχα 
ΙΝ. Μιχα (ἢς εςοηήαηϊεγ) ΧΙ. καὶ ηὐλίσϑησαν αὐτοὶ] και 
καϊεπαυσεν ΙΝ. καὶ κατέπαυσαν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 58, 64, (ϑς, 
ΤΆΔΥΩ.) 108, 1219 128. (οπηρ!. ΑἸά, ΑΙεχ. καὶ κατελυσαν 44, ζ΄, ζο, γ1, 75) 76, 82, 84, τού, 134. ηὐλίσϑησαν] καϊεπαυσαν 29» ςς. 

αὐτοὶ ἐκεῖ Ἐν οἴκῳ] ἐκες αὐΐων οντων εν οικῷ 30. ἔς, ΠΙΠ ἐν τῳ οἴκῳ, ςς. 
11. Ἐν οἴκῳ] αὐΐων οντων παρα τῶ οἰκὼ ἹΝ, τς, 18, 195 64. 1οβ, 

128. (πρὶ. ΑΙεχ. αὐΐων οντων εν Τῷ οἰκῃ Χ, ΧΙ, 20, ςό, ςΒ, 71, (πιαγρ. 8ς.) 121. Αἰά, χαὶ ὡς ἦσαν αὐτοὶ ἐν οἴκῳ Ατ). τ. Αγπι. Ἐά, 
ὡς δὲ ἧσαν καὶ μβκραν οἴκε 8ϊαν. Οὔτορ. ἘἜἘν οἴκῳ Μιχαία] α 445 ζ4, 59. 759 76, 82, 84, τοῦ, 124. Μιχαία] Μιχα (ῆς πῆ) 1". καὶ αὐτοὶ} α Αἰτῃ. σ. Αση). Εά. α αὐτοὶ 5αν. Οἴτορ. καὶ ὅτοι ϑἷδυ. Μοί. ἐπέγνωσαν] ἐγνωσαν ΤΥ, το, ςό, τοϑ. (ΟπΊρΙ. ργαεπηῖεῖ. αὶ )ς. τὰ νεανίσκα } τῇ σαιδαρις ἸΨ, Χ, ΧΙ; τς, 18, 29, ςξ» ς8, ὅς, γι, (πιαγρ. 8ς.) τοϑ, 121, 128. (ραιρί. ΑΙά. ταε τσαιδαρις τὰ νεωτέρα 44) ξ4, 76, 82, 84) τού, 134. ἢς, οὐπὶ τῷ γεωτέρε ἰηΐεῦ Ὠησοβ, Αἶδχ. τὰ παιδαρια τα γεοτερα ᾽ς. ἐξέκλιναν] ἐξεκλβμνεν 1. ἐξεκλινον ξ9. ἐξεκλειναν 132. εἶπαν] εἰπὸν 44. 54,9, )ς, 84) 134. λέγεσιν (ἢς πῆ) Απ. 1. Αγαι. Εὰ, Τίς ἤνεγχίν σε] τίς σε ἤνεγκχέ σε 8ιαν. Οἰτορ, ἤνεγκεν} πγαγε Χ, ΧΙ, 29, 44, τῳ, ςς, ςβ, γι, ς, 76, 84, 845 τού, 121, 134, 209. Αἰά. Αἴκοχ. ἤνεγκέν σε] δε ἡγαγεν ἹΝ, τς, 18, το, ύᾳ, 108. (πρὶ. ΤΙ. 30, ςό, 63. 8[αν. Μοίᾳ. ηγαγε 128. καὶ σὺ τί] ἴα τὶ συ τό, 53, ς7, ς8, 8ς, τοβ, 237. Οοιρὶ. (δι. Νίς. τισν 131, καὶ σὺ τί ποιεῖς] α συ ν, τς, 18, 30, 44. ς4, τό, 63, όᾳ, 75. 82, 158. ΑἸεχ, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τι σοι ἐξὶν ςς. καὶ τί ποιεῖς συ Αγὰ. 1. Αγω. Εά. τί δὲ τποοιεῖς 5]αν. Οὔἶτορ. καὶ σὺ τί ποιεῖς ἐν τῷ τόπῳ τάτῳ] λα 144. ἐν τῷ τόπῳ τάτῳ] ἐνταυϑαὰ ΙΝ, Χ, ΧΙ, 1ς) 18, 19, 39, 44, ς45 ςς, ς8, 64, 71, 7ς, γ6, 82, 8, (πιαγρ. 8 ς.) τού, 1Οϑ, 121) 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. Ασιπ. 1. Αγπῖ. Εὰ. καὶ τί σοι] καὶ ἢ τί ἔσι σοι Αττῃ. τ. Απη. Ἐάὰ. τί σοι] τι σοι εξιν ΤΥ, Χ, ΧΕ, τς, τ8, 445) 54) 064, )ς, γ6, 121, 128, (τρί. ΑΙΔ. Αἰεκ. [αν 

ΚΕΦ, 

Ζ.: 

ΧΥΠΙ Ζ ν 2 “ες ν΄; » ἢ ε . Ἶ : 

ἘΝ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἣν βασιλεὺς ἐν ᾿Ισραήλ' χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἡ φυλὴ Δὰν 1. 

δΥ̓ 

χαὶ ἦλθον] καὶ ταρεγνοντο (Ώ6) ΙΝ. καὶ γένγί 

παρεγένοντο Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 44) ξς, [πιᾶγρ. ς8. υἱ νἱἀείυ;.}) εἰ.’ 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΥ]Η. 

ἄς 

δ 

6 

7 

δὲ 2 Ν ΟΕ ὑχφιριν 

ἐν τῷ τύπῳ τὅτῳ; χαὶ τί δοι ὧδε - Καὶ εἶπε πρὸς αὐτᾶς, Ὀὕτω καὶ ὅτως ἐποίησέ μοι Μιχαίας, 

χαὶ ἐμισθώσατό Με, χαὶ ἐγενόμην αὐτῷ εἰς ἱερέα. Καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐπερώτησον δὴ ἐν τῷ Θεῷ, 

καὶ γνωσόμεθα εἰ εὐοδωϑήσεται ἡ ὁδὸς ἡ ἡμῶγ, ἐν ἢ ἡμεῖς “πορεθόμεϑα ὁ ἐν αὐτῇ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

ὁ ἱερεὺς, Πορεύεσϑε ἐν εἰρήνῃ" ἐγώπιον Κυρίε ἡ δὸς ὃ ὑμῶν, ἐν ἢ ἢ ππορεύεσϑε ἐ ἐν αὐτῆ. Καὶ ἐπο-- 

ρεύϑησαν οἱ πέντε ἄνδρες, καὶ ἦλθον εἰς Λαισά" χαὶ εἶδον τὸν λαὸν τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς χαϑή- 
μενον ἐπ᾿ ἐλπίδι, ὡς χρίσις Σιδωνίων ἡσυχάζεσα, χαὶ ἐκ ἔςιν διατρέπων ἢ χαταισχύνων λόγον ἐν 
τῇ γῇ, κληρονόμος ἐχπιέζων ϑησαυρὲς, καὶ μαχράν εἰσι Σιδωνίων, καὶ λόγον ἐχ ἔχεσι πρὸς ἄν-- 
ὕρωπον. Καὶ ἦλϑον οἱ πέντε ἄνδρες πρὸς τὸς ἀδελφὰς αὐτῷν εἰς Σαραὰ χαὶ ᾿Εσϑαὸλ, καὶ 
ΨὝ ρ᾿ 9 ρῷ μο ρΦ Ν »" 2 3 

εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν, Τί ὑμεῖς χάϑησϑε. Καὶ εἶπαν, ᾿Ανάςητε, χαὶ ἀναξῶμεν ἐπ᾽ αὐτὲς, 

Οὔἴτορ. τι ἐξὶν σοὶ 20, 30) ς8, 71) 82. Οεογ. τί σοι ὧδε] τι εξὶν 
ὡδὲ 10, τοϑ. τι σὺ σοιεῖς δὲ ςς. τις σοι ἐςὶν ὧδὲ 84) τοῦ, 134. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς} Καὶ λέγει αὐτοῖς Αἴτῃ. τ. Ατπι. Εά, 
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὧδε Θοογρ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ϑίαν. Οὕτω] τως 

ΙΝ, τό, 18, 64) τού, 121. ΑΙεκ. Οὕτω καὶ τως στως 5τως ς8. 

ἐποίησέ μοι Μιχαίας] ἐποιησε Μιχα ΙΝ. α μοι 30, γ6, 84, 121, 134. 
ΑΙά. εἐποιει Μιχα 44.) τοό. ἐμισθώσατό με) ἐμισϑωσατο μοι »ς. 
ἐγενόμην) ἐγενηϑὴν ΤΥ, Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 30, 44) ς 5) ς8, 64, γ1, 
"6, τοό, 1τοϑ, τῶτ, 128, 134) 200. ; ΟΟτηρὶ. ἈΠ4. Αἰεχ. εγενωμὴν 75- 

εγενηϑὴ 84. - ἐγὼ Θεοτῃ. εἰς ἱερέα] ἱερεύς Ἄττῃ. τ. δῖαν. 
Ν. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 445 ζ4,) 9, 735. 849 134. Οοηὶϊ. 

᾿Επερώτησον ἐρωτῆσον Ι. . (237. αζ υἱάετα.) ἐρωτησομεν 65. ἘἜἘ πε- 

ρώτησον δὴ ἐν τῷ Θεῷ] ἄγε ἐπερώτησον τὸν Θεὸν Ἄπτη. 1. ἌἍπῃ. Ἐά. 
καὶ ὶ γνωσόμεϑα] α 52. καὶ γνωσωμεϑα 59, 7ς-. καὶ γενόμεϑα (Πς) 
82. εὐοδωθήσεται] καἼευοδοι 1, τ) 19.) 30, 64, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἍΪεχ. εὐοδοϑησεται 16. κατευοδεε Κνριος 44. κατευοδξται. ς4, 59, 
82. κατενοδοι Κυριος γό, 84) τού, 134. κατευοδενῖαι γς. εὐωδοϑή- 
σεται ΟΑϊ. Νίς. -Ἐ ἡμῖν πῃ. τ. Αππῃ. Ἑ4ά. εὐοδωθήσεται---ἶν ἢ] 
καϊευοδοι τὴν οδὸν ἡμὼν ἣν Χ, ΧΙ, 18, 29, 71. (πιαγρ. 85.) 121) 128. 
ΑΙά. εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς] κάευοδοι τὴν οὗον τς. ἢ ὁδὸς} τὴν 

ὁδὸν 44, γ, 84, τού, 134. ἐν 5] ἡν ΙΝ, τς, το, 64, τοϑ. Οοχηρὶ. 
Ἄχ. ἐν ἡτ-ἐν αὐτῇ] ἐν ἥ πορευόμεϑα Αστῃ. 1. πη. Ἐά. ἐν ἢ 
τρευόμεϑα ἡ ἡμεῖς ΟΘεοτρ. ᾿πορευόμεϑα] τοορευσορεϑα τ9, τό, τοϑ. 
ἐν ἀὐτῇ} ἐπ᾿ αὐΐην ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, το, 29) 30, ςς, τό, ς8, 64, 71, 
(8ς. πιᾶγρ.} 1οϑ, 1219 128. (οπιρί. ΑΙά. ἐπ᾽ αὐτῆς ΑΙεχ. α 5ϊάν. 

ΨΙ. αὐτοῖς] προς. αὐἷες τι8.. Πορεύεσϑε] πορευεσβε δὴ 44, γ6, 84; 
τού, 134. “Πορεύεσϑε ἐ ἐν εἰρήνη] τορευεσϑαι εἰς εἰρηνὴν Κυριπ υγι- 
ἐνοῦες )ς. ἐν εἰρήνη] εἰς εἰρηνὴν ΙΝ, Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, ςς, 48, 63, 
γι) (Βς. τηᾶγρ.) τοϑ, 1215. 128. (πρὶ. ΑΙά [καὶ] εἰς εἰρήνην ΑἸεχ. 
ἐν εἰρήνη: ἐνώπιον] εἰς εἰρηνὴν Κυριε υγιαινοῦδες ἐνωπ. 44. εἰς εἰρηνὴν 

Κυρια υγιαινοντες, καὶ εἐνωπίον ς4) 76) 82, 84, τού, 114. ἔχει εἰρΉ νη 

Κυρια ὑγιαίνοντες καὶ ἐνώπιον 59. ἐνώπιον] καὶ ἐνόπιον (ἢ) 75: 
᾿ ὁδὸς] ἐ ἐςὶν ἡ ὁδὸς Ατπι. τ. Απη. ἙἘάἀ. Θεοῦ. ὁδὸς ὑμῶν] ὁδὸς 

ἡμῶν Οδῖ. Νίς. ἐν ἢ] καϑ' ἡν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44,) 54» 
ςς) 64, 71, 78. γ6, 82, 84, (πιατρ. 8ς.) τού, τοΒ, 121, 128, 134. 

ΟοπΊρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. -Ἐ μεῖς 237. ἣν Ατγ). 1. τη. Εὰ. ὀπορεύ- 
εσϑε] πορενεσϑαι ς9, 75. (237. ἰοτί. νυἱῖ πορευεσϑε.) ὑμεῖς πορεύεσθε 
ΑΙεχ. τορεύεσϑε ὑμεῖς ΟεοΡ. ἐν αὐτῇ] α΄ Οεογς. δ[αν. 

ΨΙ1. Καὶ ἐπορεύϑησαν} καὶ επορευοντο 44. ἐπορεύθησαν 
ταρεγενονἦο τηᾶτσ. ὃς. οἱ πέντε ἄνδρες} α τσεε ς2. καὶ ὅλϑον] 

και. ταρεγεένοντο ΙΝ, Χ, ΣΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 44) 545 ξ4, 58, 

ὅ45 γ1, 739) 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134, 209. Ο(ομρὶ. 
ΑΙά. ΑἸεχ. Λαισα) Λαΐῖσα (ἢς ἱπίτα, τς, ς3, ξ4, τό, 64, γῖ1, 
76.) 2. Λαῖσσα (ἔς ἰπῆ8) 18. (αι. Νίς. Λεσσᾶ ς8. Δεσσα 
(ῆς 'πῆα) ς9. Λεσὰα 82. εἶδον] εἰδαν 11. ἰδὼν ς. ἴδον ΑΙκχ. 

τὸν λαὸν] ργαττ. σὺν τ Ὁ ΙΝ. τὸν λαὸν---καϑήμενον] τον κατ- 
οἰκεντὰ ἐν αὐτὴ καϑήμενον τιοό. τὸν ἐν μέσῳ] αὶ τον 237. τὸν ἐν 
μέσῳ αὐτῆς καϑύμενον} τὸν ἐν αὐτὴ κατοικεντὰ ἹΝ΄ τς, 18, το, ς8, 
64, τοϑ, 128. Οοπιρί. τὸν χατοικεντὰ ἐν αὐτῇ καϑήμενον 44) 76, 82, 
84, 134. Αἰεχ. τὸν ἐν αὐτῇ χατοικεντὰ καϑήμενον ξ΄, 71. τὸν 
χαϑήμενον ἐπ᾿ αὐτὴ 75. τῶν χατοικεντα ἐν ἄυτη, εγκαϑήμενον 121. 
ΑΙά. ὃς ἐν αὐτῇ" ὃς κατοικῶν ἐχάϑητο Ατίη. 1. Ασην. Ἐπ. κατοι- 

χᾶντα ἐν αὐτῇ καὶ καϑήμενον ϑῖλν. ἐν μέσῳ αὐτῆς] κατοικεντὰ εν 
αντῃ ΧΙ, ς4- εν αὐτὴ κατοικενΊα 20. ἐπ᾿ ἐλπίδι] ἐν ελπιδὶ ΤΡ, 
155) 18, 19, 44. 54) 753.» 82) 8...) τού, τοβ, 128. (οπιρί. ΑἸεχ. Αττ). 1. 

πῃ. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. ἐν πτελοπίδι (ῆς) ς3. ἐν εἰρήνῃ δῖαν. Οἶτορ. 
ὡς κρίσις] καΐα τὴν συγκρισιν (Χ. αἱ. καῖα χρισιν. .) ΧΙ, ς τ, 71,6, 121, 

Ζορ. ΑΙά. κατὰ τὴν συγκρῆσιν 7ς. ὡς χρίσις---ὦ ἔπ. ςοπι.] καὶ μη 
ϑυναμένες λῶλησαι ρημᾶ, οτι μᾶκραν εἰσιν απὸ Σιδωνος, και λογος ΟΥ̓Χ 

ἦν αντοις μετὰ Συριας τς. ὡς κρίσις Σιϑωνίων ἡσυχάζεσα) κατα 

τὴν συγχρισὶν τῶν Σιδωνίων ησυχάξοντας ἐν ελπιδὶ ΕΝ, 18, 19, 30, 44) 
νοι. 11. 

64. 84, τοϑ, 128. Οοπιρί. Αἰεχ. ἔς, ΠΩ Σιδονίων, ς 4), 134. ῆς, πΠ 
'Σινδονιων, 82. κατα τὴν συγκρισιν Σιδωνίων ἡσυχαζοντας επ᾿ ελπιδὲ 
29. κατα τὴν συγκρισιν τῶν Σιδονίων. ησυχαφονΐες ἐν εἐλπιδὶ «8. 
κατὰ τὴν συγχρισιν τῶν Σιδωνίων, πσυχαζοντας ἐν ελπιδὶ κατὰ τὴν 
συγκρισιν τῶν Σιϑωνιων τοό. κατὰ ὁμοίωσιν Σιδωνίων ἡσυχαζόντων 
ἐπ’ ἐλπίδι Ατηι. τ. Ατηι. Ἑά. κατὰ ἔϑος Σιδωνίων ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ 
ἐλπίδι 8ϊν. Μοίῃ. κρίσις] σνγχρισις τό, ς2, ς3» ς7, 63) 77, 8., 

131, 144) 236,.237}. (αἴ, Νίς. σύνκρισις (ῆ5) ς6ς.Ἡ ΣΙ ϑωνίων] των 
Σιδωνίων ας, 75,» 209. ἤσυχάζεσα) ἡσυχάζοντα ζ9. ησυχαζοντα 
ἐν ελπιδὶ 71, 76, τ51. Αἰά, εἰσυχαξοντας ς. ηἡσυχαζόοντας 200. 
ἡσυχάζεσα---ἀνϑρωπόν) ησυχαζοντα ἐν ελπιδὶ μὴ δυναμενες λαλησαι 

ρημα, οτ' μακρᾶν εἰσιν ἀπὸ Σιδῶνος, καὶ ὁ λογος ἐκ ἦν ἄντοις μετα 
Συριας ΧΙ. ησυχαζοντὰ εν ελπιδὶ καὶ μὴ δυναμενᾶς λάλησαι βημα 
ἐν τῇ γ᾽» ὁτ' μαχραν εἰσιν ἄπο Σιδωνος καὶ λογος εκ ἦν αὐτοις μετ᾽ 
ἄυτων ςς:. καὶ οὐχ ἔςι---ἐν τῇ γ}} καὶ μὴ δυναμενες λαλησαι ρημᾶ 

Χ, 18, 29, 44. 54.» 64, 71) 75: γ6, 82, 84, τού, 121, 128, 134. ΑἸά, 
καὶ μὴ δυναμενες λαλησαι ρῆμα ἐν τὴ γῆ 195) 30) 108. Οοηρ!. ἤο, 
ἰῇ ϑυνομιενες, 58. ἢς, ουπὶ ἐν τῇ γὴ (Ὁ χΚ, Αἰεχ. καὶ οὐ διατρέπων 
ὧν λαλήσαι τινὶ λόγον ἕνα ἐν τῇ γ᾽ Ἄσπι. ι. Ασηι. ἙἘά. χαὶ οὐκ ἣν 

διατρέπων ἢ ἢ καταισχύνων λόγον ἐπὶ τῆς γῆς Οεοτρ. ϑ8ίαν. Μοί. 
καὶ οὐ δυνάμενος λαλήσαι λόγον ϑῖαν. Οἰἶζορ. καὶ ἐκ ἔρε--ϑη- 

᾿ σανρὲς] και μὴ δυναμένας ε λαλῆσαι ρήμα ὃς ἐν ΤῊ Ὑη χληρονομος 9η- 

σαυραὶτν. διατρέπων] διαπρεπὼν ς3, ς7. ἐν τῇ γ] α 49. 

κληρονόμος χληρόνομες τό, ς3, ς). κληρονομον τό. κληρονόμος 
ἐκπιέζων ϑησαυρὲ;]᾿ α Χ, 18, 29, 449 54. 599 64, γ1. 73.) 82, 84, 
τού, 1219 128,.134. ΑἸά, χληρονομιες ϑησαυρας 19. κληρονόμος 9η- 
σαυρα 108. Οοπιρὶ. ἢς, (Ὁ κς ἰπ ομιδγαίς, πιίϊπογε, ΑἸεχ. ϑυησαυρὲς 
ἐκπιέξων κληρονόμος Αὐτῆ. τ Ατῃ. Ἐά. ἐκπιέζων} πιεζων τό. 
ϑησαυρὲς] ϑησαυρε 11. καὶ μακράν εἰσι] ὅ ὅτι μακρὰν ἦσαν Ατη. Σ. 

Ατπι. Εἀ. ὕδοσρ. 8ιαν. Μοίᾳ. ὅτι μακχρᾶν εἰσιν δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ 
μακράν εἰσι Σιδωνίων) οτι μακραν εἰσιν ἀπὸ Σιδῶνος ΤᾺ, Χ, 18, το, 
29, 44) ς8, 64, 71, 76, 84, 1οό, τοϑ8, 121, 128, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
χαι μᾶκρα Σιδωνίων εἰσὶ ς3. καὶ μάκχραν εἰσὶν ἄπο Σιδωγος ς 4, 75. 

82. εἰσι Σιδωνίων] ΤΥ. τό, ς 7» 77») 1315) 144) 300, 216. (δῖ. Νῖο. 

Σιϑωνίων] απο Σιδωνος Ατπη. 1. Ατπ). Εά. ἀπὸ Σιδωνίων Θεοῖς. 

51Αν. χαὶ χόγον---ἄνϑρωπον) και λογος οὐχ ἦν ἄντοις μετὰ Συριας 

Ἱν, Χ, 18, 19, 29, ζ4, ς8, 64, γύό, 82, 84, τοῦ, τοϑ, 121, 128, 134. 

Οοιρ!. Αἰά. ΑἸεχ. ἔς, πιῇ ἣν ἐν αὐτοῖς, 71. ὥς, πἰῇ εἶν αὐτοῖς, “ὃς 

καὶ λύγος οὐκ ἦν μετα Συριας αὐτοις 44. καὶ λόγοι τινὲς οὐκ ἦσαν 
αὐτῶν πρὸς ̓ Ασυρίες Αγηῖ. τ. Ασπ). Ἐά. καὶ πρὸς τῶτο ἐν εἶχον λόγον 

τορὸς δδένα ἀνϑρώπων ϑίαν. Οὐἶγορ. ἔς, ἤπε πρὸς τδτο, ϑῖν. Μοίᾳ. 

ΨΠΠ. Καὶ ἦλϑον] καὶ ταρεγενοντο ΙΝ, τς, 18, 19, 30, 54) 64, 
)ς; 82, (πιατσ. 8 ς.) τοβϑ, 148. (οπηΡ]!. ΑἸά. ΑἸεχ. οἱ πέντε ἄνδρες] 
Βαθεῖ Ὁ κι ΙΝ. ΑΙεχ. λα 44. ἕ ἄνδρες 85.ν. Οἶτορ. πρὸς τὲς] 
εἰς τὸς 7ς. ἀδελφὲς αὐτῶν] α ἀντῶν 4. ἀδελφὰς αὐτῶν Αττη. 1- 
Ἄγ. Ἑά. Οὐεογρ. ϑἷαν. εἰς Σαραὰ] εν Σαραὰ ιό, γγ, 121. εξ 
Αραα ζ9. προς Σαραὰ 7ξ. εἰς Σααρα 82. εἰς Θαραὰ ΑΙά, ϑδίαν. 

Οἴἶτορ. καὶ ᾿Εσϑαὺλ] καὶ εἰς Ἐσϑαὸλ Οοπιρί. καὶ εἰς Ἐσϑανὲλ 
Ατπι. 1. Ασπι. Ἐά. Ἐσϑαὸλ] Εξαολ 1. εἶ Εσϑαολ το. Εσθα- 
ϑα 82. Εσϑαον (υϊ νἱάεϊιγ) 144. ᾿Εσϑαδλ Οεοτς. Ἐσσοθαὸλ 
δῖαν. Οἶτος. ᾿Ἐσϑαὼλ δ5ϊαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπον] καὶ ἐλεγε 18. καὶ 
ἐλεγον 44) 76, 84, τού, 128, 134. καὶ εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν] 
καὶ ἐλεγον αὑτοῖς οἱ ἄδελῷοι αὐτῶν ΤΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 19, 29, 30, ς ς» 04» 
γ)1) 1οΒ, 121. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ καὶ εἶπαν ἄυτοις οἱ αδελφοι αὐΐων 
ζό, ς8, 63. ελεγον οἱ ἄδελφοι αὐτῶν τῆᾶγς. 8ς. καὶ λέγουσι τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτῶν Αγ. τ. Αττῃ. Εά, καὶ εἶπον αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐ- 

τῶν ϑῖλν. Οἴτορ. καὶ εἶπον ἀδελφοῖς αὐτῶν 514ν. ΜοίᾳἈἁ τί ὑμεῖς 
κάϑησϑε] τί κάϑησϑε ὑμεῖς Απη. τ. (Ασηι. Ἑά. ἱπ πιᾶγρ. τί εἴδετε.) 
καάϑησϑε] καϑισθαι 75. κα 8ῖαν. Οἴτορ. 

ΙΧ. Καὶ ἐΐπαν] καὶ εἰπεν ΙΝ. καὶ εἶπον τό, 20, ς 59) 7» 77, ὃς, 

131, 144. 200, 226. Οῖ. Νὶς. καὶ εἰπὸν αὐῖοις 4.47 ς4γ 59), 7», 76, 82, 
410 



ΚΡιΤΊΤᾺΆΑ ἢ 

᾿Αναςῆτε) ἀναςητωρ ΙΚ. ἐπ᾽ αὐτὰς) 
τρος αὐτὰς "ς. Αἰά. ἐπ᾽ αὐτὴν Αἴεκ. ὅτι εἴδομεν] οτι εῳὡρακαμεν 
ΣΧ, ΧΙ, 29, 5) 71, 121. Οοπηρὶ. ΑἸά, οτί ευρηκῶμεν 19, ς8,. ὁ7ι 
ἐσρακαμεν 356. ὅτι ἐϊδομὲν---ἡσυχάξετε] -:- οτι ἐισηλϑαμεν καὶ εν- 

Ἱ Τεριεπατη -:- σῴμεν εὐ τὴ ὙῊ εὡς εἰς λᾶον σὲ χα! εἰδὴ -Ξ- μὲν τὸν λᾶον τὸν 

84, τού, 134. α Οξογρ: 

ππσνυ.....», δ . ι 
'Χατοιχδντα ἐν αὐτὴ εν --- ἐλπιδι Κατα ΤΟ συγχριμα ΤΩΝ Σι ὠνιὼν -- 

καὶ μάκραν αἀπεχρύῖϊες εκ Σιϑωνος καὶ -:- λογος ὅκν αὐτοῖς μετα Συ- 
ριας ἄλλα ἀναφηται καὶ -:- αναδωμεν ἐπ᾿ αὐἷες : οτι ευρηκαμεν δξ συν: 

ιΪ τὴν γὴν και ιδὲ αἀγαϑὴ σφοδρὰ και ὑμεῖς σώπατε 1. οτι εἰσηλϑομεν 
και ἐμπεριπατησαμεν ἐν τῇ ὙῊὴ ἕως Λαϊῖσα" χᾶϊ εἰδομεν τον λαὸν τὸν 
κατοικώντα ἐν αὐτῇ ἐν ἐλπίδι καὶα τὸ συγχριμαὰ τῶν Σιδωνιών" καὶ μα- 
χρὰν ἀπέχοντες ἐκ Σιδῶνος, καὶ λογος εκ ἦν αὐτοις μέϊα Συριᾶς. ἀλλὰ 
αναφητε και διαξδωμεν ἐπ᾿ αὐΐας, οτι ευρηκάμεν τὴν γην" καὶ ἰδὲ αγαϑὴ 
σφοδρα, και ὑμεῖς τς. ἢο, ΠΗ ἐνπεριεπατησαμεν τῇ γὴ ἕως Λαῖσσα, 
δὲ ἤπε τὸν λάον, 18, ἔς, πιῆ ἐμπεριεπατησαμεν, 64. οτι εἰσηλϑομον 
χαᾶι ἐμπεριπατησαμεν ἐν τῇ γῇ ἑὼς Λαῖσα, καὶ ἰδομεν τον λαὸν τον 
κατοικαντὰ ἐν αὐτῇ ἐν ελπιδὶ κατα τὸ συγκριμα τῶν Σιδωνίων καὶ 
'ἵμακραν ἀπέχεσιν ἀπὸ Σιδωνος καὶ λογος ἐκ εγὶν αὐτοῖς μετὰ Συριας 
αλλ᾽ ἀνᾶφητε καὶ ἀναξωμεν ἐπ᾿ αντες, οτι ἑωρακομεν τὴν γὴν καὶ (δου 
αγαϑὴ σφοδρα, καὶ ὑμεῖς ἡσυχάζετε 44. ἢς, πῆ αλλα αναςῆτε, 
ευρηκᾶμεν, εἴ σιωπᾶτε, ῥγῸ αλλ᾽ ἀναρήτε, εωρακαμεν, εἴ ἡσυχαζέτε, ς4. 
ἂς, πἰῆ ἐμπεριεπατησαμεν εἴ εἰδομεν, γό, ἢς, ηἰῇ περιεπατησαμεν» εἴ 
ου Χχαν Δηΐθ κατῶ τὸ, 84. ἢς, οὐπη χαι δηῖα κατὰ το, τοῦ. ἔς, 
ὩΠΠ ἐμπεριεπατήσαμεν,---επ᾽ ελπιδε καὶ,-- ϊ εορακᾶμεν, 134. οτι 
εἰσηλδομεν καὶ ἐμιπεριεπατήσαμεν ἐν τὴ γ" ἕως Δεσσα, και εἰδομεν Τὸν 
λᾶον τον κατοικεντὰ ἐν αὐτὴ ἐν ἐλπίδι κατα τὸ σνγκριμῶ τῶν Σιδωνιων" 
χα μακρὰν ἀπεχέσιν απὸ Σιδωνος, καὶ λογος εκ ἐςὶν αὐτοῖς μέτα Σνυ- 
βιῶς᾽ ἀλλα ἀνάρητε καὶ ἀναξωμεν ἐπ᾿ αὐυτες" οτι ευρήκαμεν τὴν γὴν» 
καὶ δ αγαϑὴ ὄφοδρα, καὶ υμεῖς σιωπᾶτε ς9. οτι εἰδηλθᾶμεν καὶ 
ἐμπεριπατιδαμεν τὴν γὴν ως Λαΐῖσα, καὶ ἰδωμεν τὸν λᾶον τον χατοι- 
Χεντὰ ἐν αὐτή, ἐν ελπιδει κάτα τὸ συγκριμα τῶν Σιδωνίων, καὶ μακραν 
ἅπεχεσι αἴτο Σιδωνος, και λογος ὅκ ἐξὶν αὐτοῖς μετὰ Συριας, αλλα 
αναςήτάϊ Χαι ἀναξωμεν ἕτρος (Δηΐεα περι) ἀνΐες ὁτι εὑροικαμεν τὴν γὴν, 
καὶ ιδὲ αγαϑὴ σφοδρα, καὶ ὑμεῖς σιωζατε 75. τι εἰσηλῆομεν χαϊ 
ἐμπεριπατησαμεν τὴν γὴν ἐὼς Δεσαν" και εἰδομεν τὸν λᾶον τὸν κατοι- 
κδντο ἐν ἐλπιδι ἐν ἀυτὴ κατὰ τὸ συγχριμα τῶν Σιδωνίων, χαι μᾶκραν 
ἀπεχδσὶν ἄπο Σιδῶνος, δι λογος δκ ἐξὶν ἄυτοις μετὰ Συριαᾶς. αλλαὰ 
ἄἀνάςητε και αναξωμεν ἐπ᾿ αὐΐας, οτι εὐυρηχᾶμεν τὴν γῆν, καὶ ιδᾷ αγαθη 
σφοδρα, καὶ ὑμεῖς σιωπᾶτε 82. οτι εἰσηλϑαμεν καὶ περιεπατησαμεν 
Τὴν γῆν, εως εἰς Λαισα και εἴδομεν τὸν λᾶον τὸν κατοικεντὰ ἐν αὐτῇ ἐν 
ἐλπιδὶ κατὰ τὸ συγχριμα τῶν Σιδωνίων, και μάᾶκχραν ἀπέχοντες ἐκ Σι- δωνος καὶ λογος εκ ἦν αὐτοις μετα Συριας, ἀλλα ἀναςητε και αναδω- 
μὲν ἐπ᾿ αντες, οτι ἐυρηκάμεν τὴν γὴν, καὶ ἐδὲ ἀγχϑὴ σφοδρα καὶ υμεις 
σιωπατε τοῦ. ἔς, ηἰῆ ἐνεπεριετατήσαμεν ἐν τῇ γἢ ἕως σιγῆφαι, εἴ 
κατὰ σύγκριμα, συγ οπιηΐθις υἵᾳ. 4 ἐπ᾿ αυὐτας (δ “ξ., ΑΙεχ. οτι 
ϑισηλθομεν καὶ ἐμπεριπατησαμεν ἐν τῇ γῇ ἑως Λαῖσα, καὶ εἰδομεν τον 
χατοικεντα ἐν αὐτῇ εν ελπιδὶ κατὰ τὸ συγχριμκα τῶν Σιδωνίων, καὶ 
μαᾶχραν ἀπέχεσιν εχ Σιδωνος χαὶ λόγος ξκ ἣν αντοις μετὰ Συριας, 
αλλα ἀναφητε, καὶ διαδωμεν ἐπ᾿ αὐτὰς οτι ευρήκαμεν τὴν γὴν, καὶ ἐδὰ 
ἀγαϑὴ σφοδρα, και υμεις ἡσυχαζετε τ.8. ὅτι εἰσήλϑαμεν καὶ ἐνελε- 
ριεπατήσαμεν ἐν τῇ γῇ ἕως Λαισὰ, καὶ εἴδομεν λαὸν κατοικῶντα ἐν αὐτῇ ἐν ἐλπίδι, ὡς ὧν Σιϑωνίων, καὶ μακράν εἰσιν πὸ Σιδῶνος, καὶ λό- γι τινὲς ἐκ ἔξιν αὐτῶν μετὰ ᾿Ασυρίων, ἐνάςητε καὶ ανάθωριεν ἐπ᾽ αὐ- 
τὸς, ὅτι ἰδὲ εἴϑομεν τὴν γὴν καὶ ὠγωϑή ἐξ σφόδρα: καὶ ὑμεῖς ἡσυχα- ζοντες ἥτε. Ατηγ. χ. ἧς, πε ἐν αὐτῇ εἰ εἰσιν, εἴ ουχη ἐςὲ ῥγσὸ ἦτε, Ατπὶ, Ἐά. ἀγαϑὴ σφόδρα] ὠγαϑή ἐρι σφόδρα Θεοῖς. ἠσυχά- ζετεῖ σιωπατε 19, 58. (πηάγρ. 8 ς.) ΟΟΠΊΡΙ. ϑ8[αν. Οἷἶγορ. μὴ ὀκγή- 
σῊΤῈ] πε μεώφας ψος 5ΥΓ. Βαγ-εῦγ, χαὶ γὺν ἐκ ὀκνήσητε Αγ. τ. Αστω. Ἐά, ὀκχνήσητε] οκνησεΐαι 75. Οχγυσῆτε Ἰοῦύό. τῷ πορευ- ϑήῆναι]) , τὰ ᾽ς. 8[αν. καὶ εἰσελϑεῖν) κα καὶ Χ, ΧΙ, 18, 20, ξς, ὅᾳ, 
1οϑ8, 121. Αἰά. κα 44. Ατπη. σ. Ατστῆ. Ἑά. ϑ8ίαν. Οἴτος. τῷ ἐλϑεῖν ΑΙεχ. καὶ εἰσελϑεῖν---γῇ»] εἰσελϑειν τα χαϊακληρονομησαι ὃς συν: τὴν γῆν ΙΝ. εἰσελϑεῖν τΏἢ]}Ἡ . ς. τῇ κληρονομῆσαι] και κατακλη- βονομηῆσαι 111. κι τὰ ς8. τῷ κατακληρονομῆσαι, οὐ τῷ ἴῃ ΟΒδγαξ, πηηοτα ΑἸθχ. κληρονομῆσαι) καϊακληρονομησαι ἴφ94 18, (45) ᾽ς, 82, 84, τού, 128, 134. (οπιρΙ. τὴν γῆν] αὐτήν αξοτρ. Χ. Καὶ ἡνίκα ἐῶν] ἡνικα δ᾽ αν 75. Καὶ ἡνίκα ἐὰν ἔλϑητε) 

. ε ΚΕΦ, ΧΥΙΗ, Σ: νἱ ἂὸ τ, ΑΝ ν ἈΝ 9 “ δὲ ν.,εωῳν ςε ἄξετε' ἡ ὀχνήδητε ΤΣ χὸ ευϑῆνα! 
ὅτι εἴδομεν τὴν γῆν, χαὶ ἰδὲ ἀγαθὴ σφόδρα, χαὶ ὑμεῖς ἡσυχάζετε" μὴ ὁ τι β ; 

τ ρ, " ᾿ Ν ΜΝ» 3 ἌΝΝΑ : 5.» 2 καὶ εἰσελθεῖν τῇ χληρονομῆσαι τὴν γῆν. Καὶ ἡνίχα ἐὰν ἔλθητε, εἰσελεύσεσθε πρὸς λαὸν ἐὰ᾽ ἐλ. 
" “3 3 δ εν, ζ΄ 2. Μ δος, πίδι, χαὶ ἡ γῆ πλατεῖα, ὅτι ἐδῶχεν αὐτὴν ὁ Θεὸς ἐν χειρὶ ὑμῶν' τόπος ὅπε ἐχ ἕςιν ἐκεῖ ὑςέρῃ- 

᾿ ; ; ρ»“ μ" 9 “ὦ ρ ΣΧ 7 ω: Ν 2 νΝ . νιν μα παντὸς ῥήματος τῶν ἐν τῇ γῆ. Καὶ ἀπῆραν ἐχεῖϑεν ἀπὸ δήμων τῇ Δαν ἀπὸ Σαραὰ χαὶ ἀπὸ . Ξ ᾿ Σ πΠ ,)ῳ ν », “7 Ν Ζ ) Ἐσϑαὸλ ἑξαχόσιοι ἄνδρες ἐζωσμένοι σχεύη παρατάξεως, Καὶ ἀνέξησαν χαὶ “παρενέδαλον ἐγ 

ἥνικα ἂν εἰσελϑητε Ι΄, Οοπιρί. ΑΙεχ. ἡνίκα δ᾽ ἂν αἰσελϑητε 44) κα, 
50, 82. καὶ ἡνικα δ᾽ αν εἰσελϑητε 76, 84, τού, 124. καὶ ἔςαι ἡνίκα 
ἔλϑητε Αττη. :. Ἀπῇ. Εα. ἡνίκα ἐδν] ἡγικα ἂν 1, τό, 18, ςγ, 
77» 128, 131) 144) 236, 537). (αἴ: ΝΙς. κα ἐν ϑ8ῖλν. ἔλϑητε 
εἰσελϑητε ς8, το, 209. εἰσελϑειται 75. εἰσελεύσεσϑε ηξετε 
ΙΝ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 44) ςς, (πιᾶγρ. ς8.) 64, 1ο8, 121) 128. 
Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ηξεσϑε το. ἐξετε ςῳ το, γ6, 82, 84, τού, 134. 
ἤξητε γι. ἐξεται )ς. ἔχετε Αττη. 1. Αστῃ. Ἐά. Ὡροσελϑεῖν Οεογρ, 
καὶ εἰσέλϑητε ϑιαν. Οἴἶτοκ. τροσελεύσεσϑε δῖλν. Μοίῃ. πρὸς 
λαὸν] εἰς λαὸν γι. δἷαν. Μοίᾳ. τὸν λαὸν Απῃς 1. ἍἌπῃ. Ἐά, 
ἐπ᾿ ἐλπίδι] πεποιϑῇτα ΙΝ, το, τῳ, )ς. πεποιϑοταὰ ΧΙ, ες, 1τ8, 
29) 30, 44) τς» (πιαγρ. ς8. υἱ νἱάδίιτ.) 64, γι, γ6, 82, τοό, τοϑ, 
121, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ατστῦ, 1. Ασπ). ΕἘά. σίέποιϑα 
84. ἐν ἐλπίδι δῖαν. Οἰἶἕτορ. κατοικέντα μετὰ ἐλπίδος ϑίδν. Μοίΐᾳ. 
ἢ γ᾽ Ὁλατεῖα] τὴν γὴν πλατεῖχν Αγ. τ. Ατα. ΕΔ, Ἕ ἐρὶν 
Οεοῦρ. -Ἐ εἰς ἔργον δῖαν. Οὐἶγορ. στλατεῖα) ευρυχωρος ἹΥ͂, ΧΙ, 
1ξ) 18, 19, 29, 44; 845) 58) ς8, ὅ4, γι, γύ, 82, 84, τού, το, 121) 128, 134. ΑΙά. εὑυρυχορος 30. ευρούχωρος 7ς. εὐρύχωρος 
χερσίν. Οοπρὶ. ἔς, οἰ χερσίν {00 χε ἴῃ ομαγδέδ. ηηίπογο ΑἸεχ. 
ὅτι ἔδωκεν] οτι ὃς χέρσιν: ταρεδωχεν ΤΙ, χαὶι παραδέδωκεν 44, γό, 
84, 134. χαὶ ταρεδωχεν (4, ςο, 7ς, 82, τοῦ. ὅτι ἔδωκεν--- χειρὶ 
ὑμῶν] ὅτι χερσὶ τυαρέδωκεν αὐτὴν αὐτὴν (ῆς) ὁ Θεὸς ἐν τῇ χειρὶ ὑμῶν 
19. οτι χερσι παρεδωχεν αὐΐην ο Θεος εν χειρὶ υμων τό. ἔϑωχεν] 
παρεδωχεν ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 30, ς3, ςς, τό, 57» 58, 63, 4, γ1, 77» 8 ς, 121, 128, 131) 144, 400, 236. (οπρὶ. Δἰά. ΑἸεχ. (δε. Νῖς, 
Αγ. σ. Ασῃ. Εά. ϑῖίαν. αὐτὴν] αὐον 84. ὁ Θεὸς] Κυριος ᾽ς. Κύριος ὁ Θεὸς Αττη. 1. ϑίαν. Οἴἶτος. ἐν χειρὶ ὑμῶν] εν χείρι ἡμῶν τό, 545) 59, 75. εἰς χριρᾶς ἡμῶν γ6. Ατπι. τ. Αγ. ΕΔ. εἰς χεῖρας ὑμῶν δῖαν. Μοίᾳ. τόπος ὅπῈ} τοπὸς α Ψ, ΧΙ, ς, τό, ι8, 29, ξ4, 
55) 56, ς7, 58, 63, 64, γ1, 7ς, γό, 77, 82, 84, 8ς,) τού, τό8, 128, 134, 209. ΑΙεχ. , πὲ 30, ς3. Οριηρὶ. Αἰά, τόπος ἐν ᾧ Αττη. 1. ΑΥτη, Ἐᾳ. 8[αν. Μοίῃ. τόπος ὅπε---ἐν τῇ Ὑ}] καὶ οὐπὶ ἰηϊογπιδά. 44. ὅπε ἐκ ἕξιν] καὶ εκ ἦν 36. (αι. Νὶς. 
ἐκ ἔριν ἐκεῖ Οεογρ. ἐκεῖ ὑςέρημα)] Ὑτ. τού. ς, ἔκὲς τῶι. Αἱά, 
Αγσπη. σ᾿ Ατὐτῃ, Εά. ϑ8ῖαν. ταντὸς---τῇ ὙΠ] ἀπὸ ταντων τῶν ἐπὶ 
τῆς γὴης ς. τταντὸς ῥήματος] απὸ σαντος τραγμαῖος ς4, το, γό, 82, 134. Ργαβπηϊῖ, ἀπὸ ς9, τού. Αγῃ). 1. ἄπο τραγμαῖος 84. ἐν 
τοαντὶ 8[αν. τῶν ἐν] οσα εν ἸΥ͂, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, 58, 64, γι, 
108, 158. (π:Ρ]. Αἰεχ. ὃ ἐῶν, (δὰ σοῖτ. ἔηργα δὸ δἱ. πι. ὅσα ἐν, ςς, οσᾶ ερὶν ἕν 121. ΑΪά, τῶν ἐν τῇ Ὑ}} τῶν ἐπι τῆς γῆς ζ4,) ξ0, γό, 82, 84, τοῦ, 134. ὅσον ἦ ἐν τῇ γῇ Ατπιὶ τ. Απῃ. Εα. ἢ ἐςιν ἐπὶ γῆς Οεογς. 8ῖαν. Οἴἶτορ. ὃ ἐπὶ γῆς δίν. Μοίᾳ. 

ΧΙ. Καὶ ὥπῇῃραν] καὶ ἔπάραν (Ης) ςζ4. χαι ἀπειρᾶν (ουτη ἡ ὼω- Ρτᾶ ει) γς. ἐκεῖϑεν] Βαθεῖ ὧδ χα ΓΝ. ΑΙεχ. , (4) ς8, ξο, 7, 82. ἀπὸ δήμων] εκ συγίπνειας δημὼν ΧῚ, 29, 44, γό6, 84, τού, 121, 134. ΑΙά. εκ συγίενειας τς, 18, 19) 30, ς4) 64, )ξς, 82, τοϑ, 128. Οοπρὶ, ΑΙἸεχ. εχ συγίενιας (ας νἱάείυγ) ὨΠΔΓΡ. ς8. εἰς συγίενειας τηᾶγρ. ὃς. ὠπὸ δήμων τῷ Δαν] ἐκσυγίάνιας του Δὰν 1, εκ συγίενειας δημον του Δαν γι. ἀπὸ συγίενείας ϑήμων Δὰν Ατῃη. :. Ατῃ. Εά. πὸ φυλῆς Δὲν 8ιαν. τὸ Δαν] τοῦ δὰ (ἢς) 16. εἰπὸ Σαραὰ] εκ Σαραα ΤΥ͂, τς, 18, 64, τοϑ, 1.8. Οοπιρ]. ΑἸεχ. Απη. ᾿. Αὔγ. Εά. ἐξαραὰ (Πς) Χ, ς4, )ς. εξ Ἄραα ξ9. ἐκ Σααρα 82. ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ] ἐκ Σαραὰ καὶ εξ ΧΙ, 29, 30, 4.4) 76, 84, τού, 121, 134. ΑΙ4, ἐκ Σαραακ και εξ γι. καὶ ἀπὸ ᾿Εσϑαὸλ] , απο ΙΥ͂, τς, 54, 64, 7ς, 128, ΑἸεχ. 8ῖδν. Οἷἶτγορ. και εξ ἔσϑαολ Χ, ξ9. καὶ ἐκσθαὸλ ([ς) 18. καὶ Εσϑαϑα 82. καὶ ἐκ Ἐσϑαὸὶλ Οοπιρὶ. καὶ ἐξ Εσϑανὲλ Απῃ. τ. Αγπι. Ἑά. καὶ ᾿Εσαϑαὲλ Οεογρ. καὶ Ἐσθαὼλ δαν. Μοῖ. ἑξακόσιοι ἄνδρες] μγατηϊτῖ. καὶ 16, ς7, 779 131) 144, 236. (τ. Νίς. εικοσι ἀνδρες τωι. Αἰά. Τι. Απῃ. τ. Αγιῃ. Ἑά. ἐζωσμένοι περιεζωσμενοι ΤΥ, Χ, ΧΙ, ες, τό, 18, 20, 30, 44; ζ45 τό, ς7, 48, 63, 64, 71, 75, γ6, 77. 82, ὃς, τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. 209, 236, Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὁ δῖ. Νῖς. τοεριζωσαμένοι 84. σχεύη ταρα- τάξεως} σκενη τσολεμικα ΤῊ, τς, 18, το, 30, ς4, 64, )ς, 82, τοϑ, 128. Οοπηρί. ΑἸεχ. Αγπι. τ. Ασῃ. Ἑά. Θεοῖς. τσαραταξεως] τον λεμίκα (τηαγρ.) ς8, 8 ὃ; 
ΧΙ]. ἀνέδησαν καὶ] , 75. α καὶ Ατῃ. ᾿. Απῃ. ΕΔ. παρενέ- δαλον] τεριενέθαλον 82. τυαρενεδάλοσαν ΑἸεχ. Καριαϑιαρὶμ, 15} 

10, 

11. 

δ᾽} 

3 μ » “Ψε, {, ὅκ ἐξιν ἔχεὶ ὑςέρημα) ὑςέρημα. 

:} 



ΚΈΨ. ΧΥΠΙ. 

᾿ Καριαοεαρὶμ. ἐν Ἰόδα" 

ΚΕΡΙ ΤᾺ ἢ 

διὰ τῶτο ἐχλήϑη ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ, παρεμξολὴ Δὰν, ἕως τῆς ἡμέρας 
13. ταύτης" ἰδὲ ὀπίσω Καριαϑιαρίμ, Καὶ παρῆλθον ἐχεῖϑεν ὅρος Ἔφραϊμ, χαὶ ἦλθον ἕως οἴχοὺ » 

ὲ ΄φ΄ Ὰ, 3 7 Ξ ὰ ὺ . 3 ᾿ ᾽ 
: 

᾿ ων .. ς 

14. Μιχαία. Καὶ ἀπεχρίϑησαν οἱ πέντε ἄγδρες. οἱ πορευόμενοι χατασχέψασϑαι τὴν γῆν Λαϊσὰ, 
ν 4 Ν ν. 9» νι» 

»“ »΄ . ὧδ ᾿ 

ταὶ εἶπαν ὥρος τὰς ἀδελφὰς, Ἔνωτε ὅτι ἐξὶν ἐν τῷ οἴχῳ τότῳ ἐφὼδ χαὶ ϑεραφὶν χαὶ γλυπ]ὸν 
Νν ΄ 15. ἄχ! χωγευτόν" 

59) 73, 82. τῇ εν ἴπδα καὶ κα 
ἌΓΠη. σ. Ασηι, Ἑὰ. Οεογν. 

,ὔ “ τό, τοό. ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ] 
30, 53; 4) ξό, ς) 

58. κατόπισϑε τού, 154. 
ΑἰῚΌΣ νυ ρατυπι Βαθει.) γ1. 

ΧΠῚ. Καὶ παρῆλϑον] 
τσαρήλϑον--- Ἐφραὶ 

. ρω ρὋ . αι γὺν γγωτε ὅ, τι πσοιήσετε. ι6. τοῦ γεανίσχε τῷ Λευίτε, εἰς τὸν οἶχον Μιχ 32 ς 3 7 ΩΝ ᾽΄ ἰὴ σίοι ἄγδρες οἱ ἀνεζωσμένοι τὰ σχεύη τῆς τ 

τῷ τόπῳ ἔχειγω ἸΝ, Χ, τς, 18, 29, 
γ63, 64, 82, 84, ὃς, τοό, τοϑ, 121, 128, 134. 144, 236. (πρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. (αι. Νίς. εν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ ΧΙ]. τα τοπε ἔχεινε τό, τὸ ὄνομα τῷ τοπὰ ἔχεινῃ 445 58, 71) 77, 121. 0. τόπος ἕκεινος 7ς, 200. ΑΥΤη. 1. Αγῃ. ΕΑ. ὅν. ὀνομα τῳ τοῆῳ ἐχείνω γό, Δ ἕν 237. τυαρεμιξολὴ] τπταρεμξολῇ (ἢς) τοό. Δὸν] Δαμ ᾽ς. ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης] ἕως σήμερον Απη. τ. Αση. Ἐά, καὶ ἕως ταύτης τῆς ἡμέρας δῖαν. Οἴἶτορ. ἤς, ἤπεο τῆς, ϑῖαν. Μοί. ἰδὲ] χαι ἰδὲ )ς. ὅς ἐξὶν Ατιη. 1. Ατῃι. Ἐά. Οεοῦρ. ὀπίσω] κατοχισθεν ΕΝ, ΣΧ, ΧΙ, 19,299 30, ς4) 71, 7 

«ΔΙΑ. ΑἸεχ. οπισϑεν τ 39. 18, 64, 128. κατωπισϑὲν 44. κατ᾽ οπισθεν 

8) 76, 82, 84, τοϑ, 121, Οὐομρρι. 

Καριαϑιαρίμ, 29] Καριαϑίαρειμ (44. 
Καριαϑίμ Θεοῖς. 
λ καὶ, 1ο8. Παρῆλθαν ΑΙέχ, Καὶ Μ] αὶ ουπὶ ἱπιοιτηθά. τό, ξ7. ταρήλϑον] τσαρ- τὴ ἤλϑὲν (8 ς. 'π τηαγρ.. ἀπηλϑον.) τοῦ. "ππαρῆλδον-- Μιχαία] -- και Ἶν ἥλϑον; εὡς τῇ Ὡλάχον ἕως τὰ οἰχε ΤΥ, ἐκεῖϑεν---ἦλϑον] αὶ συπή Ἰπίεῖ- ᾿Π Ἰχῃρά, 52.) 77, 131) 236. (ει, ΝΙς, 

ἕὼς τῇ ορς τδ, 64. 82, 128. Αγ. 1. Ατγηι. Ἐά. εκειϑεν. καὶ ηλϑὸν εὡς τὸ ορος 19. Ἐχ 
ἦλθαν ὮΡ “Ὁ. ΑΙ χ. 
739 76, τού, τοϑ, 
Ὁρὸς τό, ςβ8, 61. 
φαιμ τς. καὶ ἦ 
καὶ ἀφίκοντο Αττην 1. Ἄγ. Εχ. 

εἰ εως φρὰς 84. 

ἐχεῖϑεν ὄρος] ἐκειϑεν" καὶ λϑὸν 

καὶ ἦλϑαν ἕως τὰ ὄρες (εππλ καὶ 
ὄρος] ἑῶς τ ορδς Χ, ΧΙ, 30, 44, 54, 71, 121) 134. (οπΊρ]. ΑἸ4ά. εγίυς τῷ ορὰς 29. εἰς 

ὄρος ̓ Εφραὶμ, καὶ ἤλϑον]) χαὶ ἼΛΘΟΥ εἰς ορος Ἐφ- 
λϑον] και παρῆλθον τό, ς). χαὶι ἧσαν 29. κς. 

ΟΪκα ΑΓΠῚ. 1. Αση. Ἑά. 
ΧΙΝν. Καὶ ἀπεχρίϑησαν] και 

Ἄπῃ. ἘΔ. πέντε] )ς. [5 (ῆς ἴῃ οοπῃ, 17.) 236. «οίντε ἄνδρες] ΤΥ. Αγη]. σ. Ασγ, Εὰ. 
οἱ τπσορευόμενοι ἦσαν Απη. τ. Ατηι. 
ἢ, τό, ςγ, γ7, ὃς, 131.) 1447) 226. Ολῖ. ΝΙς. πορευθέντες Χ, ΧΙ, 18, 20, 30, ς4, ςό, ς8, 59, 63, γ1, γς, γό, 82, 84; (ηπᾶγρ. 8ς.) τοῦ, 121, 128, 134. Οοπιρί. ΑΙΔ, Αἰμαῃ, ἤϊ. ἢ 35- τεριπορευομένοι τς, φμὶ αὐϊέγαπὲ Η!ετοηγπι. κατα 
τὴν γὴν Λαισα] ἐδηγαη Ηἱϊεγοῦγῃ,. Λαϊσο] Βαθεῖ τὼ χα ΙΝ, ΑἸεχ. ΑΧ, ΧΙ, Ω0, 
ΑΙά. 51]αν. Οἴτορ. 

ἕως οἴκε] ργδρηντί. χαὶ ξς. ἕως τὰ 

εϊορευϑησαν γ6. κα χαὶ Ατπη. τ. 

οἱ πορευόμενοι] αὶ 44. οἱ προπεπορεύμενοι 200. 
ἘΔ. ππορενόμενοι] τεπορευμενοι 

σχέψασϑαι) κατάσκεψασϑε τοῦ. 

14» 54» 59, 64, )ς, γό, 82, 84, τού, 121, 128, 134. Λαεσα 144. 
καὶ εἶπαν] καὶ εμπον 445) ξ4,) ς0, 
Αἰἤδη. 1. οἷϊ. πρὸς τὰς ἀδελφὲ] σά δ'αίτονς μος Ἡϊετοηγτη. τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν Αὐτη, τ. Ἄπῃ. Ἐπ. 
φὲς} αδελφες αὐῇα (ςοτι. ἔαργα Ἰΐπ. αὐων} 11. .μ αὐΐων ΓΝ, ΧΙ, ξ, τό, 18,29, 30, 44. 2, ς3, ξ4, τό, ς7, 
8ς, τού, τοϑ, Ἰῶτ, 128, 131, 12 
(δι. Νὶς, Αἰἤδη. ]. 
Χ, ΧΙ, 18. 20, 30, 58, 64, 
44. ηδὴ οἰδατε ςο. 
τάτῳ] εἰ οἰδατε οτι 
19. ἤς, στη] ἐςὶν ἴῃ ομαγδαῶ 

οἱ, - αὐτῶν 

ἰδεῖ οἵϑατε (ἢς) 

Ν ἐςξιγντεντ 

Λασὼ ΟΘεοτρ. Λαὶς 8ῖαν, Μοῇ. 
789) 84) 1οϑ, 134) 237. Οομρὶ. 

ἢς, πἰβ αὐτῶν, Θεον. ἀδελ.ο 

58, 63,64, γι, 75» 76, 77, 82, 84, 4. 209, 236. (οχηρὶ. ΑΙά. ΑἸδχ. δῖαν. Μοίᾳ. Ἔγνωτε] εἰ οἰδαῖε 71) τοϑ, ται, 128. Οοπρὶ. ΑἸά, δὰ οιἰδατὲ 
75. εἰ δὴ οἰδατε γ6. Ἔγνωτε--- 

οἰς οἰκοις τατος ΤΥ. ἔς, αὐίχυε ἤρηϊϑ, 
. Ταΐπογο, ΑἸεχ, εἰ δὴ οιδαῖε οτι εξιν εν τοῖς θικοις τδτοις 4, 82, 84, 134. ἔσο, πῆ εἰ δε, τοό. Κξεε ποίὶς φαία ο ἰπ αἰογαίδες ἐβὶς Ηἱϊετοηγπι. 

τῳ ἐξὶν Αγ. 1. Ασπ). Ἐά. 
ΧΙ, 18,20, 30, 44,64, γ1, 75» 
ΑΙἸά. ἐν τω τοχω ταὰ 
ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 

εἴ Σ΄ »ἦ “4 ΧΝ ΄ μι 2 ““κΧψ ᾽ ὁτι ἐςὶν ἕν τῷ οἴκῳ τότῳ] ὅτι ἐν τῷ οἴκῳ τέ- 
“,,΄ἜΓ ’ ἐν τῷ οἴκῳ τἕτῳ] εν τοις οἴκοις τετοις 

γό, (τιαῦρ. 8ς.) 1τοϑ, 121, 128. Οὐουηνρί, 58. ἐν τῶ τοπὼ τατω 237. ἐφὼδ] ἐφεδ (ῆς ἴσα, 
30, 53) κ47 τό, ξ7, ς8, 63, 64571, 735 76, 77, 82, 84» τού, τοϑ, τ2:, 128, 131, 134) 144) 200, 436. Οὐομρὶ. ΑΙά. ΑΙἰοεχ. Οἵ. Νῖς. ϑ8ῖαν, Μο 

εὐπωδὶ ἕνδυμα ἑερα 
καὶ ϑεραφὶν] α ς2. 

τιχὸν Οεογρ, 

ϑεραφὶν] 9 

4.) 237. ἐπὲδ (ᾷς ἴπᾷ4) Ατη). 1. Απη, ἘΔ. 
ἕνδυμα ἱερατικὸν ϑίῖαν. Οἴἶτορ. 
βαφοιν (ἢς ἱπῆ) 11], Χ, ΧῚ, τό, 

μΝ ΄ 
μῷ ΓΩῚ 9 

. 
Καὶ ἐξέχλιναν ἐχεῖ, χαὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶχον ᾽΄᾽ ς, ΄ 

9 ᾿ 3 αἰα, χαὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἑἰς εἰρήνην. Καὶ ἐΐ ἑξαχός-. ’ » "ὦ " 

ων 
“ 

αρατάξεως αὐτῶγ ἑςῶτες παρὰ ϑύρας τῆς ὕλης, οἱ 

39, 453, 56, 63, 121, 200. ΑἸά, (αι. Ν]ς, ϑεραφειμι (ἔς ἱπῆα, ςὺ 64. Αἴεχ.) 82. Σεραφιμὶ (ἔς ἴα) ςο. βάφιν ππεπά. γ)γ1:. ϑεραφιμ (γ6. (οπιρὶ. δ8ιαν. ΟἸΠΌρ. ἢς ἰπῆα.) Αἰμδη. Ι. οἰ, ϑεραφειν (σοτγ. ἴωρτα Ἰἴη. σέραφειν, εἰ ἢς ἰῃπ|τ4) 131, ἐἠέναρλίπι ΗἸεγοηγτ. ϑερῶπι (ἄς 'πῆα) πη. τ. Απῃ. Ἐά4. ϑερπινὶ (ῆς 1π6) Οεογρ. καὶ γλυηῖὸν] Α καὶ 236. (αι. ΝΊς. χωνευτόν} χονευτον 1.34. καὶ νῦν γνῶτε! α καὶ Ἄττῃ. 1. Ασῃη. Ἐάὰ, ὅ[αν. Οὔτορ. γνῶτε) γνωται )ς. ὅ, τι πσοιήσετε] τὶ οιῆσετε Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 30, 44, 53ν 84, ξό, 87, ς8, 63, 64, γι, 82, 84, ὃς, τοῦ, 1οϑ, 128, 131, 1342 144) 230, 237. Οοπηρὶ, ΑἸά. Αἰὲχ. Οδς. Νῖς. Αἴδβδη. 1, οἷξ, βίαν, τὸ ποιήσεται ς, τι ἐποιηδατὲ 76. τι Ἰποιησατε ἡ. Χν, Καὶ ἐξόιλιναν---εἰσῆλϑον] και ἐξεκλιναν εκει οἱ ἐξακοσιοι ανὲ δρες καὶ εἶπον ἄρος ταὶ ανδδας τατας εἰσελϑετε καὶ λαξετε τὸ γλυπῖον και τὸν ἱερεα χαὶ εἰσηλϑον οἱ πτεντὲ ανδρες 44. καὶ ἐξεχλινον ἔχερ οἱ εξακοσιοι ἀνδρες οι οντες ἐχ τῶν υιων ἄδν, καὶ ξῴξον προς τάς ἀνδρας τες 

τῆν γὴν ζ4. ἢς, πἰἢ εἰσελϑατε ρτο εἰσέλθετε, ςο. ἔς, πίῃ εἰσελϑατες εἴ ἤπο τὸ γλυπῆον και, 82. Καὶ ἐξέκλιναν---τὸν οἶκον 197] και εξε- 

ϑιχὸν γό, τοό. ῇς, ουμῃ τές πορευδενεᾷ ῥχτο τας πορευδενῖας, 84, τ34. εἰδηλϑον] εἰσηλθοσαν ΙΝ, ΧΙ. ΑἸεχ. εἰσηλϑαν 8 ς. ἐξῆλθον (Ἀι, ΝΙο. εἰς τὸν οἶκον 15] οἶκον (ἴῃ ὨΊΑΓΡ. ἃ ΔΠΙΊ40).Δ ΠΊΔΗῚ δααϊτιν εἰς.} 11, οι 
Ω “ὍΦὋ ᾽ὔ 3 2.» ἊΣ τό, 20. ομκον τᾷ γεανισχε---εἰς εἰρήνην} οὐκον Μιχα, χαὶ ἡσπα- [ω φ ῷ 

σᾶντο αὖον εἰς εἰρηνὴν 1τοϑ, Τὸ γνεανισκε τὸ Λευίτε] σαιδαρια Λευιτε ΧΙ. νεανίσκε] ταιδαριε ΙΝ Χ, 18, 20, 44, ς4, ξς; ς8, ό4, 71,737 70, 82, 84, τοῦ, 12 ἴ,) 128, 134. (ΟΠΊΡΙ. ΑἸ4. ΑΙδΘχ. εἰς τὸν οἶκον 29] οἵκον Χ, ΧΙ, τς, ξξς, τό, 63, γι, 121, τ44. (ομηρί. ὼς εἰς 29. οἰκβ ς2, ς1, κ7, γ7, ὃς, 131... 226. Οὐδ, ΝΙς. κα τὸν 237. ὃς ἣν ἐν τῷ οἴκῳ Ατη]. σ. ΑΥΠΊ. Εὰ. Μιχαια) Μιχα 1. χκ Μιχα ό4. ΑΙά. καὶ ἠρώτησαν] καὶ ἡἠσπασαγο 195 128. ΑΙά. ΑΙεχ. Ἰῶι ἐπηρωτὼν 200. καὶ ἠρώτησαν---εἰρηνήν] χς και ἡσπασᾶν τὸ αὖ. Τὸν Ἂς εἰς εἰρηνὴν: ΙΔ΄, χα ησπασαντο αὖον ςς, 64, 82. καὶ εἰσπὰ- σαντω (ς) αὐτὸν ᾽ς. ἠρώτησαν ἡσίασανγο 18. ἐπηρώτησαν 6. ἠρώτων Ομι. Νῖς. αὐτὸν εἰς εἰρήνην] τοερὶ τῆς σωτηρίας αὐτῷ ΑτπΊ, 1. Ασπὰ, Ἐὰ. ᾿ εἰς εἰρήνην} .(. 18, το, 128. ἐν ξιρήνῃ γι. Οομρὶ. δίαν. Βιαδεί Ὁ Ἂκ ἰῈ ἙΠλγδές, πηϊπογά ΑΙεχ. ΧΥΝῚ. οἱ ἀνεφωσμένοι] ἐζωσμενοι τς, τό, 575 ὃς, 131, 144, 237. αι. ΝιΙῶ. τσεριεζωσμενοι 30, 44, τό, 6. (πηᾶγρ. 8ς) οι σερις ἐφωσμενοι 53) 200. κα ὁ Αγῃη. 1. Αἰηὶ. Εὰ. οἱ ἀνεζωσμένοι---- 'σαραταξεως] περιεζωσμένοι σκευὴ πολεμικὰ ΙΝ Χ, ΧΙ, 18, 29, κς; 64, γι, τοϑ, 121) 128, (οῃρ!. ΑἸά. Αἴεχ. οι τεριεφωσμενοι τα σχευη πολεμικα 19. οἱ τσεριεζωσμενοι τὰ σκευη τὰ τολεμικα ς4, ᾽ς, γό, 82, 84) τού, 34. οἱ τοεριξωσμενοι σκχευη πολεμικα ςβ. τὰ σχεύη τῆς παρατάξεως αὐτῶν] τὰ πολέμικα ςο. τολεμικὰ σκεύη αὐτῶν Αγτὴ. τ. Απω. Εὰ, τὸ σχεύη πολεμικὰ αὐτῶν Οεοσρ. τῆς παρατάξεως] τὰ πολεμιτα 30, 8. 54. τὸολὲμικᾶ πιᾶγρ, 8ς. καὐ: τῶν} μαθεῖ (Ὼ ὡς ΓΝ ΑἸεχ, λ 84, 64, ᾿ς, 82. 8|ἃν, Οἰἶγορ. αὑτῶν δίαν. Μοίᾳ. ἑςῶτες] ἐρηλικόγα (ς) 1. Ἐριλοόμενοι )ς. ερηλρ. μενοι (τηδγρ. 8ς.)" 128. ἐρηλωμένοι Οεούρ. ἕτοι ἑρηήκέισαν 8αν. Οἴἶζορ. ἑςῶτες παρὸ ϑύρας τῆς τὐύλῃς] ἐςηλώμενοι ταρὰ τὴν ϑὺ- βᾶν τὰ ποιλωνος ΤΨ΄, ῇς, πῇ τα πυλωνος, Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, 44, ς4, 48, 48, 64, γι, γό, 8, 8,. τού, τΌ8, 121, 134. (ὐπηρὶ. ΑΙά4, ΑἸδεχ.. ἐςηλωμένοι ἦσαν τσαρὼ εἰσόδες τῆς ϑύρας Ατπ], 1. Αγ, Ἑὰ. παρὰ ϑύρας τῆς αὐλης] παρὰ τὴν ϑυραν τοῦ τῦυλῶνος 10, (πηᾶγρ. 8ς.) 158. ϑύρας] τας ϑυρας 16, «2, ς3, ςγ7, 63, 77. ὃς, 131, 144. 200, 236, 237. Οἱκῖ. Νῖς, - τὴν ϑυραν (ν εκ οοχτ.) ἡ. τῆς τύλης] ΤῊ ολέως τς, τό, ς2, ς3, 57, 63, ὃς, 131 144, 237. Οκι. Νῖς, 
Ων 

[2 



ΚΡΙΤΑ [, 
ε , ᾿ τος ΄ ἀοδρνρθις ὧν ΝΝ δῷ ἐχ τῶν υἱῶν Δάν, Καὶ ἀνέξησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ ποὸρευϑέντες χατασχέψασϑαι τὴν γῆν, Ἂς 

αι 

ΚΕΦ, χγῃῃ 
17. 

εἰσῆλϑον ἐχεῖ εἰς οἶκον Μιχαία, χαὶ ὃ ἱερεὺς ἑςώς, Καὶ ἔλαβον τὸ γλυπ]ὸν χαὶ τὸ ἐφὼδ καὶ τὸ 18, 
ϑεραφὶν χαὶ τὸ χωνευτόν" χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς ὃ ἱερεὺς, Τί ὑμεῖς «ποιεῖτε ; Καὶ εἰ ταν αὐτῷ, 
Κώφευσον, ἐπίϑες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ ςόμα σου, καὶ ει 5.8εν ἡμῶν, καὶ γένε ἡμίν εἰς πα- 
τέρα χαὶ εἰς ἱερέα" μὴ ἀγαϑὸν εἶναί σε ἱερέα οἴχου Ανδρὸς ἐνὸς, ἢ γενέσθαι ὕει ἱερέα φυλῆς καὶ 
οἶχε εἰς δῆμον ᾿Ισραήλ, Καὶ ἠγαθύνθη ἡ χαρδία τῇ ἱερέως, καὶ ἔλαξε τὸ ἐφὼδ χαὶ τὸ ϑεραφὶν 

αὐτῇ ἢς. οἱ ἐκ τῶν] οσοι εκ τῶν ζ8. οἱ ἦσαν ἐκ τῶν Απη. τ. 
Ἄγ. Εα, 

ΧΙ. Καὶ ἀνέξησαν--- Μιχαία] καὶ αναξαΐες οἱ πεντε ανδρες, 
ἐπελάθουϊες ἐκϑὶ ἐλαδον τὸ γιλυπῖον καὶ τὸ χῴώνευτον, και τὸ ἐφεδι καὶ τὸ 
ϑεραφιν: καὶ οι ἐξαχοσιοι ανδρες οι περιεζωσμένοι τὰ σχευη τὰ τολε- 
μικᾶ, καὶ 5ΤΟΙ ΕἸΘΉΛΑΟΥ εἰς ΤῸν ΟΙΚΟν Μιχα ς4. ἔς, πηἰῆ͵ Σεραφιμ Ριὸ 
ϑέραφιν, ξ9. καὶ αναξαΐϊες οἱ πεντε ανδρες απελϑούϊες ἐκει, ελαθον τὸ 
γλυπῆον καὶ τὸ χονευτον καὶ τὸ ἐφβ καὶ το ϑεραφειν' καὶ οι ἐξακοσιοι 

, ἄνδρες οἱ περιεζωσμένοι τὰ σκευὴ τὰ πολεμικα και τοι βισηλβον εἰς τὸν 
οικον Μιχα 88. Καὶ ἀνέξησαν--- χωνευτόν ἰπ οοηι. 184. Εἰ αὐξεη:- 
εἴεγαπὲ φμίηφηε οἱγὶς εἰ ἐμ ἱγγμόγαπε, οἰ {ἀπηρίξγμπὶ υἊειζρεῖδε, αἰφκδ εοη- 
ν"γαιιϊε, ἐρλοαί, εἰ τἀεταρλϊσι. ΕἸ (χερὶ υἱγί, φιὶ εἰπέ! ἐγαπὶ υαῇ ὀεὶ]ὶ- 
οἴΦγ ἐπ ΟΠ {μμὶ ἄἰονεσε Μίολα, εἰ Δμπιρ εγμπιὶ “εμζρεο,, αἰφωε εοηβαιέλε, 
ερβοί εἰ ἐἀεγαράϊηε Ἡΐετοιγτη. ἀνέξησαν] αναβαΐες ς. οἱ πο- 
ρευϑέες} οἱ ἐπορευϑησαν Απη. τ. Αγηι. Ἐά. Οεοτρ. οἱ πορευϑέν- 
τες--- Ὑν] καὶ οὐιπὶ ἱπίεγπηθά, 44) 7ς. πορευϑέντες} πορευομενοι ΧΙ, 
29: 30, ξ 5, 64,71, γό, 849 τού, 121, 124. ΔΙά. ΑἸεκ. παραπορευόμενοι 
το, 1οΒ. Οοπιρὶ. καὶ εἰσῆλθον] ἐπελϑοντες 19. ΑΙεχ. οι ἐπελϑον]ες 
75. εἰσελϑοες τοϑ. 81αν. Μοίᾳ. ἐπῆλθον Ατηι. σ. Ασηι. Ἐά, καὶ 
εἰσηλϑον---ἑςώς αὶ οπὶ ἱπίοπηεά, όᾳ. δῖαν. Οἷἶτοβ. εἰσῆλϑον] απ- 
ελϑούδες Χ, 128. ἐπελθόντες ΧΙ, 295) 55) 717) 121. Οορὶ. ΑΙά. 
εἰσελϑονῖες τ8, 445 γό, 84) τού, 134. οἱ ἐπελϑοῦϊες )ς. ὅτοι εἰσελ- 
ϑόντες ἦσαν Θεοῖς. ἐκεῖ] εἐχειϑὲν ξς. λάχῃ. τ. ἄπη. Εά. ἐκεῖ 
«-ἰὶςως} αὶ οὐπὶ ἰητεσηγεά, 44. εἰς οἴκον---ςώς] αὶ σἤχη ἱηξογπηγεά. Χ, 
ΧΙ, τς, τό, χ8,. 10, 29» 30, 22, 53) ζξ, 57, (8, γ1,) )ς, γό, γ7, 84, ὃς, τού, τοβ, 121, 128, 131; 134) 144, 236. (ομηρ!. ΑΙά, Αἴεχ. Ὅε, Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὁ ἱερεὺς ἑςώς] α 54) 82, 400. Οδοῖρ. 

ΧΥΤῚ. Καὶ ἔλαβον] καὶ Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, 447) ξς» 71) 7» ηό, 8459 τού, 121, 128, 124. Οὐοπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. ϑ8ϊδν, Μοίᾳ. και απελϑοῦες ἐκεὶ ἐλαΐξον 64. τὸ γλυπῆὸν] -" καὶ το χωνευτον ζ4. ζ9, 82. Ἔ χαι τὸ χονευτον )ς. καὶ τὸ ἐφὼδ] καὶ το ἐφ 10) ζ2. Τὸ ἐφεδ 44. καὶ ἐπὰδ᾽ Αττη. τ. Αγ. Εά. καὶ εὐπεδι ἔνδυμα ἱερατικὸν Οεοῦρ. ἔνδυμα ἱερατικὸν δίαν. Οὗτος. ἐφὼδ] ἐφεδ (ῆς ἰπξα 5ς.) 49. καὶ τὸ ϑεραφὶν] και το ϑεραμφειμι 19. κα και 44. καὶ τὸ 9.- βάφειμ ς2. καὶ ϑερπινὶ εἴδωλα ὕθοξ. ϑεραφὶν] ϑεραφειν (ῆς ᾿ ἱπῆπ ςς.) 82. ϑεραφιμ γι. καὶ τὸ χωνευτόν] καὶ το χονευτον 20, 8ς. α ἢΐς ς4, ξ9, 7ζ) 82. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς] και ο "ερεὺς ἐξηλώμένος παρα τῃ ϑυρὰ τε πυλώνος, καὶ οι εζαχοσιοι ἀνδρες οἱ τερι- εζωσμενοι σκευὴ πολεμικῶν, καὶ τοι εἰσηλϑον εἰς ΟΙΧΟΥ Μιχα, καὶ ἐλα- δον τὸ γλυπῆον καὶ τὸ ἐφεδ καὶ τὸ ϑεράφειν, καὶ τὸ χόνευτον. χαὶ εἶπεν προς αὐΐες ΧῚ, τό, 8ς. ἢς, ἤης τογῖο το, εἴ οὔτ χωνευύον ρτὸ χονευ- 
τον, 29. ἔς, οσὔτη ἐφήλομενος ΡΓῸ ἐφηλωμενος, εἴ ϑεραφιν Ῥιὸ ϑεραφειν, 
30. ἧς, εἰ Μηχα, ϑεραφειμ, εἴ χωνευτὸν ς2. ἔς, πἰῆ παρα τας ϑυρας, εἰ τὸ χωνευῖον, ς 3. ἤν ὨἱΠ τὸ χωνευτον, τό, ςγ, 121. Α]ά, ἢς, πἱῇ τὸ τεραφιν καὶ τὸ γλυηῆον και το χώνευτον ῬτῸ τὸ ϑεραφειν χα! τὸ χονεύον, 77. ἔς, ἔπε ανδρες, πη ϑεραάφειν αἵ πργα, εἴ χωνευ- 
Τὸν ῬΓῸ χονευτον, 121, ἢς, ἤπε ανδρες, εἴ οὐπὶ ϑεραφιν εἴ χωνευτον ῬτῸ ϑεραφειν εἰ χονεύον, 144. ἔς, ουπὶ ϑεραφειμ εἰ χωνευῖον ῥγο ε- 
θάφειν εἴ χγονευτον. 2 36. καὶ Ο ἱερεὺς ἐςηλωμενος παρα τὴν ϑυραν Τοῦ πυλῶνος. καὶ οἱ ἐξακοσιοι ἀνδρες τσεριεϑωσμεένοι σκευη πολεμικα. καὶ ΕΤΟΙ εἰσΉλιον εἰς τὸν οἰκον Μιχα. καὶ ἐλαξον τὸ γλυπῆον καὶ τὸ ἐφουδ καὶ τὸ θεραφιν καὶ τὸ χωνεῦϊον. καὶ εἰπε προς αὐἶας 18, 128. ἔς, ἤης τον, εἴ συπὶ ϑεραφειν ργο ϑέραφιν, ςς. ἢς, ἤμε τὸν, εἴ οὔπὶ ϑεραφειμ ῬΓῸ ϑεραφιν, 64. καὶ ὁ (ερευς ἐγηλυμενος (υξ νἱάείυτ) παρα τη ϑυρα τα τύυλωνος καὶ οἱ εξακοσιοι ἀνδρες οἱ περιεζωσμένοι σκευὴ τσολε- μικὰ καὶ δτοῖ εἰσῆλον (Πς) εἰς οἴκον Μιχα και ο ἑερευς ἐςως καὶ ελα- δον τὸ γλυπῆον 8. καὶ ο ἐέρεὺς ἐξήλομιενος παρα τὴ ϑυρα τοῦ πυλω- γος καὶ οἱ ἐξακοσιοι ἄνδρες οἱ περιεζωσμενοι σχενή πολεμικα καὶ τοὶ 
ΕἰσΉλανον δἰς οὐκον Μιχα και ἐλαξον το γλιπῆον καὶ τὸ ἐφ καὶ το 9:- βάφειν καὶ τὸ “χωνεύον καὶ εἰπε προς αὐἷξες 63. χαιο ἱερευς ἐγυλωμενος 
πο τὴν ϑὺρ ἂν τὰ τουλῶνος" χἂι εἰπε προς αὐΐες 71. χαὶ οἱ ἐξαχοσιοι ανδρες οι τοεριεζωσμενοι τὰ σχενὴ τα τολεμέχα, και ὅτοι. εἰσήλϑον ἐς 
τον ΟΥΧον Μιχα, χα! ἐλαξον τὸ γλυπῆον Κῶν τὸ ώνευτον, καὶ τὸ ὉΝ 

καὶ τὸ θεραφιν, χαν εἶπε προς αὐἷας γς. χαιο ἱερεὺς ἐςηλώμενος παρα τῇ ϑνρῷι τ πυλῶνος καὶ οἱ ἐξακοσιοι ἄνόρες οἱ περιεζωσμενοι τὰ σκευη 

τὰ τολεμικα" καὶ ὅτοι εἰσηλθον εἰς τον Οἰχον Μιχα, καὶ ελαξον το 
γλυπῖον καὶ το ἐφυδ καὶ το ϑεραφιμ καὶ τὸ χωνειῖον. καὶ εἰπε πρὸς αυ- τες γ6. ὥς, ἥπε (δοιιηάο οι, 84. ἢς, πἰῶ τὸ ϑέραφιν, 134. καὶ ο ἐρεὺς ἐςηλωμενος πάρα τὴ ϑυρα τῇ πυλῶνος" καὶ οι εξακοσιαι ανδρες οι 
τοεριεζωσμενοι τὰ σκευὴ τὰ κολεμικα" καὶ ὅτοι δισηλϑον ἐις τὸν θἰχὰν 
Μιχα’ καὶ ἔλαβον αντα' καὶ εἰπὲ προς αὐΐες 1ού. καὶ ὃ ἑερεὺς ἐξη- λωμένος παρὰ τὴν ϑύραν τῷ πυλῶνος, καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ τερι- 
ἐζωσμένοι σκεύη πολεμικὰ, καὶ ὅτοι εἰσῆλϑον εἰς οἶκον Μιχὰ, καὶ ἔλα- 
δον τὸ γλυπ]ὸν καὶ τὸ ἐφὲδ καὶ τὸ ϑεραφὶμ, καὶ τὸ χωνευτόν. χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὲς Οοτπρ!. καὶ ὁ ἱερεὺς ἐγηλωμένος παρὰ τῇ ϑύρᾳ τῷ πυλῶ- 
νος, καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά. Καὶ ὅτοι 
εἰσῆλθον εἰς οἶκον Μειχὼ, καὶ ἔλαβον τὸ γλυπῆὰν, καὶ τὸ ἐφὲδ, καὶ τὸ Δεραφεὶμ, καὶ τὸ χωνευτόν. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὰς ΑἸεχ. ἔς, πίῇ 
Μιχὰ εἰ ϑεραφεὶν, (δε. Νίς. καὶ ὁ ἱερεὺς ἐπελθὼν ἦν ἐν εἰαόδοις τῆς 
ϑύρας. καὶ οἱ χ. ἄνδρες ἐζωσμένοι πολεμικὰ σχεύη. Καὶ αὐτοὶ εἰσῆλ.- 
ον εἰς τὸν οἶκον Μιχα: καὶ ἔλαξον τὸ γλυχ]όν: καὶ ἐπέδ' καὶ ϑεράπ" καὶ τὸ χωνευτόν" καὶ λέγει αὐτοῖς Αγη. 1. ἔς, π|Π οἱ ἑξακόσιοι, Αγπι. ἘΔ. ὁ δὲ ἱερεὺς ἱρὼς παρὰ ϑύρας τῆς πυλῆς, καὶ οἱ χὶ ἄνδρες ἐζωσμένοι σκεύη πολεμικά. Καὶ ὅτοι εἰσῆλϑον εἰς τὸν οἶκον Μιχα, καὶ 
ἔλαβον ςολὴν ἱερατικὴν καὶ ϑεραφὶμ γλυπῆὸν καὶ χωνεῦϊόν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς δῖαν. Οἶτορ. ὁ δὲ ἱερεὺς ἑρὼς παρὰ ϑύρας τῆς τουλῆς, καὶ 
ἑξακόσιοι ἄνδρες ἐφωςσμένοι ἐν σκεύεσι πολεμικοῖς. Καὶ ὅτοι εἰ σλϑον 
εἰς τὸν οἶκον Μίχα, καὶ ἔλαξον τὸ ἐφὲδ᾽ χαὶ τὸ Μεραφὶν, καὶ τὸ γλυπῆ]δν 
καὶ τὸ χωνευτόν. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς 5]αν. Μοίᾳ. τρὸς αὐτὲς] αὐτοῖς Οεοῦς. τί ὑμεῖς τοοιεῖτε] τί ποιεῖτε ὑμεῖς Απτα. τ. Αγη. Ἐά. τί ὅτω 
ποιεῖτε Θεοῦ. τί ὑμεῖς ἐποιεῖτε 8αν. Οἶτορ. ποιεῖτε] ποιηται 7ς. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 445 54) 40, γς, γ6, 84) (πιᾶγρ. 8.) 
1οϑ, 134. (ὐοπιρῖ. ῥγαπηϊεῖ. καὶ ὁ ἐέρευς ἐσηλωμενος παρὰ τὴ ϑυρὰ τῇ 
τῦυλωνος 237. Καὶ εἶπαν αὐτῷ] Αὐτῷ δὲ εἶπαν Οδοῦρ. αὐτῷ] ρος αὖον Χ, ΧΙ, 18, 29, 44. Κ4, ςς) 64, ᾽ς, 76,.84,. (τηατρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ, Κωρευσον] σίγα τῆδγς. ὃς. Κωφευσον---“ὅμα 44} ἰαεε, υοἱά "εν οἐ “ὁ Ἄν. 1. Απη. Ἑά. ἐπίϑες } Ργβεγηϊ. καὶ 445 54) 71, 7ς, γ6,.84, τού, 134, 
200, 236. Οδῖ. Νίο. (βογρ, 81ν. ἐπὶ τὸ ςόμα] εἰς τοι ζομα .““. 
ἐπὶ τ σόματος 84. καὶ δεῦρο], καὶ ϑ8]δᾶν. Οὔἶτορ. δεῦρο] ελϑε Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, 30, 44. 54.) ςς, (8, 64, γι, 789 76, 82, 84, τού, τοβ, 121γ 128, 124. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸοχ. καὶ γένε] και γι» Χ. Οεοις. 
δαν. καὶ ἐσ ι8, 199 5464, 82) τοβ, 128. (οπιρῖ. ΑἸά. Αἰδεκ. και ἔσει ς. γινξ 121. ἡμῖν] υμιν .9.. εἰς τα]έρα καὶ εἰς ἱερία] πατὴρ καὶ ἱερεύς Θεοτν. ὅν, μὴ ἀγαϑὸν] ἢ βέλτιον 44, γό, 84. ἢ βέλτιον σοὺ (Ώς) ς4. μη χρειτἧον (αν ν]άδτυτ) πιᾶτρ, ς8. η βελτιον σοι 59, τού, 134. εἶ βέλτιον )ς. ἢ βέλτιον σε 82. μὴ ἀγαϑὸν ἰςί σοι δῖαν. Μοίᾳ. ἀἀγαϑὸν] βελτιον ΧῚ, 18, 19,329, 30, ςς, ς8, 64, νι, 1οϑ, 121, 128. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. ΑΙε. εἶναί σε] σοι εἰναι γ6. κεἷ. ναΐ σε ἱερέα] εἰναι εἰς μρεῶ 53. εἶναι ἱερέα ϑῖαλν. Μοῷ. σε ἱερέα 15] εἰς, ἱερεῶ τς, τό, 57» 77» 82, 8ς, 131, 144, 236. Οδι. Νίς. ἑερέα 197 εἰς ἱερεα 44, ς9, 64. ἱερέα οἴκαδ ἀνδρὸς ἑνὸς] , ἀνδρος τοϑ. ἀνδρος ενος ἱερεα 237. ἑνὸς ἀνδρὸς οἴκα 8ϊαν. ἢ γενέσϑαι)] καὶ γι- γεσϑαι Χ, ΑΙεχ. εἶ γενέσϑαι 75. μὴ γενεσϑαι (υξ νἱάειαγ) 134. γενέσϑαι σε ἱερέα] γενεσϑω εἰς ἱερέα 53. γενέσθαι ἱερέα σε Ἄττα. τ. λα σε Ἀπ. Ἐά, 8ιαν. ᾿ ἱερέα 297 εἰς βρέ 2090. φυλῆς] φυλαῖς 18. φυλῆς καὶ οἶκαι} φυλῆς μιᾶς καὶ. γενεῶς Ατὐπι, τ. Ατη). ἘΔ. χαὶ οἴκα εἰς δῆμον] καὶ οἰκειν εἰς δημον τς. χῶὶ σκηπῆρε ενος 7ς. σκηπῆρε ἐνος 82. οἴχε 49] οἰκῶν (0) 23. οἴκε εἰς δῆμον Ἰσραήλ] συγίἴενειας ἐν ἱερεσαλημ Χ,. συγίενειας εν Ἰσραὴλ ΧΙ, 18, 19, 29, 10, ό4ᾳ, 71γ.1οϑ, τῶι, 128. (ὐοπιρὶ. ΑΙ. ΑΙοχ. 

447) ζξ,) γό, 84, τού, 134. σχη ΠΡ ἕρὸς εν 
γενίαᾶς εἰς δημον-εν Ισραηλ ς8. 
Αγη). Ἐά. 

β Ἰσραηλ ς4, ζ9. συγ- 
τες δημον ἸΙσραήλ] Ἰσραήλ ΑΥπι. 1. 

καὶ δήμα Ἰσραήλ 8[αν, 
, ΧΧ, καὶ ἔλαξε] καὶ ελαδον 195 71) 108. 
ἔργα 11π.}.)ς., 
σον Τὸ λὰξ 44. 

ἔλαξε] ἔλ (ευπι ἃ 
ἔλαδε---τῷ λαξ] ἐλαδε τὰ γλυπῆα καὶ εἰσηλϑε με- 
τὸ ἐφωδ] τὸ εὐπεδὶ ὐδογῃ. τὴν ςολὴν ἱερατικὴν δίαν. Οἴτορ. καὶ τὸ 15] καὶ συν τοιθ4. τὸ ϑεραφὶν] το “ερα- φειν 13:1. καὶ τὸ χωνευτὸν] λ 55: ἤχϑεν] εἰσηλϑὲν Χ, ΧΙ, τς, 16, 18,.1ρ, 53) 54) ὃς, ἐό, ς7, ςϑ, 63, 64, 75» 76, 77) 86, 84, τού, 

συγγένειας οἰχξ Ἰσρὰηλ΄' 

19. 

20. 



ΚΡΙΤΑ  [ΙἿ 
ΚΕΦ. ΧΥΤΠ. 

21. χαὶ τὸ γλυκπ)]ὸν χαὶ τὸ τὸ ὶ ἦλθεν ἐν μέ 3 λα. Καὶ ἐπέ ὶ ἀχήλϑον. : γ χαὶ τὸ χωγεύτον, καὶ ἦλψϑεν ἐν μέσῳ τῇ λαδ. Καὶ ἐπέςρεψαν χαὶ ἀπῆλθον, 
μκν Ά, ΄ Ν μ᾿ ᾿ -ρ᾿ 3 22. χαὶ ἔθηκαν τὰ τέχνα χαὶ τὴν χτῆσιν χαὶ τὸ βάρος ἔμπροσϑεν αὐτῶν. Αὐτοὶ ἐμάκρυναν ἀπὸ οἷ. 

χου Μιχαία, καὶ ἰδὲ Μιχαίας χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰχίαις ταὶ χ οἷ ία ἐξό χαία, ιχαίας χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰχίαις ταῖς μετὰ οἴχε Μιχαία ἐξόησαν, 
22. 

24. 

χαὶ χατελάξοντο τὲς υἱὸς Δάν. 
“ν »» ρει ". [ω] 

Καὶ ἐπεςρεψαν οἱ υἱοὶ Δαν τὸ πορόσωπον αὐτῶν, χαὶ εἶπαν τῷ 
σ΄ ’» » Φ 3990 7 [γ μὰ Μιχαίᾳ, ΤΙ ἐςί σοι, ὅτι ἐξόησας; Καὶ εἶπε Μιχαίας, Ὅτι τὸ γλυπ]όν μου, ὃ ἐποίησα, ἐλά- 

ἯΝ Ν ε1ἦφ Ν 9 ’’ ρος δετε, χαὶ τὸν ἱερέα, χαὶ ἐπορεύϑητε' καὶ τί μοι ἔτι. χαὶ τί τοῦτο λέγετε πρὸς μὲ, Τί χρά- 

1οϑ, 128, 131, 134) 1445) 200, 236. (οιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. ΝΙίς. 

δίαν. εἰσηλθον 71. ἐν μέσῳ] εἰς τὸ μέσον 71. ἐμέσω (Ώο) ᾽ς. 
εἰς μέσον 85. δίαν. τᾷ λαξ] τῆς ἰσχύος Ατπι. τ. Ατη. Εά. 

ΧΧΙ, Καὶ ἐπέγρεψαν] κα 44. καὶ ἀπεφςρεψαν 7ς, 82, 200. Οαί. 
ΝΙῖς. ἐπέρρεψαν] ἀπερρεψον οοττ. ἀπεφρεψαν, νεῖ ἕοτῖε ἀπεςρεψεν, 
ξζ9ς. καὶ ἀπῆλϑον] καὶ ἀπηλθον καὶ ἐπατεξαν (υξ νἱἀδίυτ) τὴν 
τρανοικιαν ξ8.΄ι. ἀπῆλϑον) ἀπηῆλϑαν 11, Χ, ΧῚ, 63, ὃς, 121. ΑἸεχ. 
ἀπηρᾶν ςς. καὶ ἔϑηκαν] καὶ ἐπαΐαξαν Χ, το. -ἔ- ἐνώπιον αὐτῶν 
Θεοῖς. καὶ ἔϑηκαν---οὁπὸ οἴκε ἴῃ οοπι. 164.] καὶ ἐπαΐαζαν τὴν οι- 
χίαν καὶ τὴν χίησιν αὐτῇ τὴν ἔνδοξον ἐμπροσϑεν αὐΐων μεμακρυκοτων 
ἄπο τῇ οἰχξ 19. καὶ ἐπάταξαν τὴν τοανοικιᾶν αὐτὰ καὶ τὴν κτῆσιν 
ἄντα τὴν ἔνδοξον ἐμιπροσϑὲν αὐΐων' αὐτῶν δὲ μεμιακρυγκοτων ἐκ τῇ οἰκᾷ 
64. ἔϑηκαν τῶ τοινα--- ἀπὸ οἶκε Μιχαία ἴῃ ςοπι. ἴ64.} ἐεπαταξαν 
τὴν σσανοικιᾶν και τὴν χἼησιν ἄντε τὴν ἐνδοξζον ἐμπροσϑὲν ἀντων. αὐτῶν 

δὲ μεμακρυγκοτῶν ἀπὸ τῷ οἰκξ Μιχα ΧΙ, 128, ἔς, πῇ ἐκ τὰ οἵκϑν 

18. ἧς, πἴᾷ μεμακρυνκοτων, 29, 71. ἤς, πὴ μεμακχρυκοτων, ς ζ-. 
ἔς, πἰῆ μακρυνκοτων, 121. ἢς, εἱῆ παροικίαν εἰ ἄῃς τῇ, ΑἸά. επε- 

ϑηκαν τὴν τσανοικειὰν καὶ τὴν χἤησιν αὐτὰ τὴν ἐνδοζον ἐμιπροσϑεν αὐΐων. 
ανΐων δὲ μεέμακρνγχοτων απὸ τᾶ ΟΙΧΣ Μιχα 20. επτώταξαν ΤῊΥ Ὅν». 

οἰκίαν καὶ τὴν χῆησιν αὐτῷ τὴν ἐνδοζον καὶ τὰ κχἤηνη αὐτα ἐμπροσϑεν 
ἀντων" ἀντων δὲ μεμακρυκοόοτων ἀπὸ τὰ οἰκε Μιχα 44. ἔς, πΙ6 τὴν 

φανοικιαν αὐὖπ, γ6, τοό. εἐταξαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῇ καὶ τὴν κτῆσιν 
αντὰ τὴν ἐνδοζὸν κωι τῶ κ»ηνη αὐἷξ ἐμππροσϑεν" αὐτῶν δὲ μακρυνϑέντων 
απὸ τὸ ἀντε Μιχα ζ4. ᾿εταξαν τὴν ἀποσκευὴν. αὐῇε (ρτίπιο, τὰ πὶ ἐχ 

ςοττ. φυτῶν) καὶ τὴν χισην αὐτῇ τὴν ἐνδοζον, καὶ τὰ χινη αὐτὰ ἐμνπροσ- 
ϑεν" αὐτῶν δὲ μακρυνϑενων ἀπὸ τοῦ οἶκε Μιχα 75. ἑταξαν τὴν ὡπὸ» 
σκευὴν αὐτῷ. καὶ τὴν χἤησιν αὐτῇ τὴν ἐνδοζον καὶ τὰ κτήνη τῷ ([0) ἐμ- 
προσϑεν" αὐτῶν δὲ μακρυνοντων ἀπὸ τῇ οἰχε Μιχα 82. επαταζξαν τὴν 
π:αροικιαν αὐτὰ καὶ τὴν χἤησιν αὐτὰ τὴν ἐνδοζον, καὶ τὰ κτηνὴ αὐτὲ ἐμ- 
προσϑεν αὐτα' αὐΐων δὲ μεμιακρυκοτων ἀπο τὰ οἱκε Μιχα 84. ἄς, ἰῇ 
πανοικιᾶν, 134. επαταξαν τὴν πανοικιαν καὶ τὴν κτησιν αὐτῶν ((οιτ. 
ὥωρτα ᾿ἴπ. αὐτε} τὴν ἐνδοζον ἐμπροσϑὲν αὐΐων" αὐτῶν δὲ μεμακρυκοτων 
ἀπο τὰ οἰκε Μιχα τοϑ. ἐπάταξαν ὅλως τὴν οἰκίαν καὶ τὴν κτῆσιν τῇ 
σχήματος αὐτῆς ἔμπροσϑεν αὐτῶν. Καὶ ἐν μακρύνειν αὐτῶν ἀπὸ οἶκε 
Μίχα. ᾿Ατται. τ. πῃ. Ἑά. ἔλειπον παρ᾽ ἑαυτοῖς τὰ τέκνα καὶ κτήνη 
καὶ τὴν κτῆσιν αὐτῆς τιμίαν μακρὰν δὲ ὄσιν αὐτοῖς ἀπὸ οἴκε Μίχα 
δίδν. Οἶτορ. ἔλειπον ἔμπροσθεν αὐτῶν τὸ τόινα καὶ τὴν κτῆσιν αὖ- 
τῶν τιμίαν. μακρὰν δὲ ἄσιν αὐτοῖς ὠπὸ οἴκε Μίχα ϑϊαν. Μοίᾳς. τὰ 
τέκνα) τὴν πανοικειαν Χ, ΑΙεχ. τὴν τεαροικίαν Οοαιρ. τῶ τέκνα 
-ἴμπρασϑεν αὐτῶν) τὴν ἀποσκευὴν αὐξ καὶ τὴν χίησιν αυτα τὴν ενδο- 

ξον καὶ τὰ χἼηνα αὐτε ἐμπροσϑὲεν 0. καὶ τὴν κησιν) καὶ τὴν χἼη- 
σιν ἄντα τὴν ἐνδοζον Χ, ς8. ΑἸεχ. καὶ τὴν χίήσιν αὐτῶν τὴν ἔνδοξον 
Οοπρί. -Ἑ αὐτῶν Θεορ. καὶ τὸ βάρος] α Χ. Οοπιρί. Αἰεχ. 
ατοϑό. ἔμπρ. αὐτῶν] ἕμπρ. αὑτῶν Οεοῖς. 

ΧΧΙΙ. Αὐτοὶ ἐμάκρυναν) αὐΐων δὲ μωχρυνοντῶν ζ2, 7» 131) 144. 
αὐὔϊων δὲ μακρυϑέντων ς9. αὐτοὶ δὲ ἐμάκρυναν ΟοτρΙ. Αὐτοὶ ἐμά- 
κρυναν ἀπὸ οἶκε) αὐΐων δὲ μεμακρυνκοτων ἀπὸ τὰ οἰκῃ Χ. ΑΙεχ. αυ- 
τῶν :δὲ μακρυνούων ἀπὸ τὰ οἰκε τ) τό, ς3, ὃς) 209, 236. (αἴ. ΝΊο. 
αὐΐων δὲ μαχκρυνϑέντων ἀπὸ τὰ ΟΙΚΒ 54. αυΐων δὲ μεμακρυκοτὼν ἀπὸ 
τα οἰκα τό, ς8. αὐτῶν δὲ μεμιαρυνχότων (ῆς) πὸ τὰ οἶκε 63. αὐΐων 
ἐμιακρυνοντῶν ὥπὸ τὰ οἰχξ 77. καὶ ἰδὲ Μιχαίας} κα 53», ς4) ες. 

ΑΙά4. (δῖ. Νῖίο. α καὶ 84. καὶ ἰδὲ Μιχαίας---ἐδόησα»] καὶ ἰδὲ 

Μίχα καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν οἰκείαις αὐτῈ ἦσαν μετὰ Μίχα ἐξόησαν 

Ασ. 1. τη. Εά. καὶ ἰδὲ Μίχα καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰκείαις 
Μίχα ἐξόησαν Θεοῖς. οἱ ἄνδρες οἱ ἀπὸ οἶκα Μίχα ἦσαν ἐξόησαν 
δῖαν. Οἴτορ. καὶ ἰδὲ Μίχα καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰκείαις αἱ μετὰ 
οἴχε Μίχα ἧσαν ἐβόησαν 8ῖαν. Μοᾷ. καὶ ἰδὲ Μιχαίας---τὲς υἱὸς 
Δαν] ἐκρεξαν κατοπισϑὲεν νων Δαν καὶ εἐδοησαν και κατελαβξοντο αυ- 

τὰς «8. καὶ ἰδὲ Μειχὰ καὶ οἱ ἄνδρες [ὁ λαὸς οἱ ὄντες ἐν τοῖς οἴκοις 
οἱ σὺν τῷ οἴκω μετὰ Μειχῶὼ, ἔκρᾳζον κατοπίσω Δὰν, ΑἸεκχ. οἱ ἐν ταῖς 
-- Μιχαία] οι οἵἷες ἐν τῷ οἰκῳ Μιχὰ 45) 759 82, 128. 0 ογτες ἐν τω 
οιχω μετα Μιχα ς9. οἱ ἐν ταῖς---τὰς υἱὸς Δαν] οἱ οντες ἐν τῷ σ,χῳ 
Μιχα χραζούϊες οπισὼ τῶν νιων Δὰν 18. οἱ σὺν τῷ ὁΙχῳ μῆα Μιχὰ 

ἐχρᾶζον κατοπισω νιῳν Δὰν 64. συν τῳ οἴκῳ μετα Μιχα εκεκραξαν 
νοε. 1. 

κατοπισὼ νιὼν Δαν τηᾶγρ. ὃς. οἱ οντὲς ἐν τοις οἰκοις, οἱ τῷ οἴκῳ Μιχα 

ἐκραζον κατοπισὼ ψιων Δαν, καὶ ἐδοησαν προς τς υἱδς Δαν το. οἱ 
. φ“Φ ν» 4 “Ὁ 

ἐν ταῖς οἰκίαις] οἱ ἐν τω οἰκω ςξς. οἱ ὄντες ἐν ταῖς οἰκίαις ΟΟτηρὶ. 
ταῖς μετὰ οἶκε} α ςς. λταᾶις 71. μέα τὰ οἰκε 21. Αἰά. μετὰ 
οἶκε} μέϊα τα οἱκα ς3) ςό, τού, 134. (οπηρῖ. μετὰ οἴκε Μιχαία) 
μετα τὸ οἱχξ αὐτὸ 44. ἰδόησαν] ἐχραξον Χ, ΧΙ, 121, 400. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ἐκραξαν καΐοπισϑεν 44, )6. εἐκραζον κατοπισϑεν 84, 
τού, 124: ἐξόησαν---Δαν] ἐκραξαν καΐοπισω υἱῶν Δαν 19. ςς- ε- 
κρᾶζον καΐοπισϑεν υἱων Δαν ς4, 59. ὥς» πἰῇ ἐχραξον, )ς. εχραζον 
κατοπισϑὲν Δαν 82. κραζοντες οπισω τῶν. νιων Δαν 148. καὶ 
κατελάξοντο} α 75.  καϊελάβοντο] κατελαδον Χ, τς, τό, 29, 30, 

44) 53) 57ν 63, 76, 77, 847) τού, 121) 131) 144) 200, 236, 237. 
(οαρὶ. ΑἸά. (καῖ. Νὶς. Αστη. τ. Αγῃ. Εά, 

ΧΧΠΙ. Καὶ ἐπέξρεψαν)] ρταιιτι. καὶ ἐδόησαν τρὸς υἱὲς Δῶν 
Οοπηρὶ.. Ργαπις, καὶ ἐδόησαν πρὸς τὲς υἱὲς Δὰν ΑἸεχ, καὶ ἔκραζον. 
πρὸς τὲς υἱὸς Δαν" ὅτοι δὲ ἐπέρρεψψαν 51ν. Οἴἶτογς. καὶ ἔκραζον πρὸς 

τὰς υἱὲς Δαν" καὶ ἐπέξρεψαν ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἐπέρρεψαν] -ἰ- τὰ προσ- 
πα 44. εἐπερεψαν ς8. απερρεψαν 82. Οεοτς. οἱ υἱοὶ Δὲν τὸ 
πρόσωπον αὐτῶν} τὸ τροσωπὸν αὐτων οἱ νιοι Δαν 11, τς, τό, ς3, 77» 
8ς, 1321) 144) 36, 237. (αἵ, Νῖς, ὥς, 1 αὐτῶν, ΑἸ. τ. Απη., 
ἘΔ, τὰ τροσωπαὰ αὐΐων οι υἱοι Δαν 29, 30, ςςγ 6, 63, 71, γ6ό. ἔς, 
ἢπε οἱ, 58. κα 44. τὸ τροσωπον οἱ νιοι Δὰν ς7. τὸ πρόσωπον αὐτῶν 
πρὸς αὐτάς. 8ϊΑν. ΟἷτοΣ. τὸ τορόσωπον] τα προσωπα Χ, ΧΙ, τ8, 
54, 64, 75, 82) 84, τού, 121) 128. (οπιρί. ΑΙά. Θεορ. διαν. Μοίᾳ. 

προσωπὰ ζ9. καΐα τροσωπὸν 134. Αἰεκ. καὶ εἶπαν] καὶ οἰπον 

44» 545 595 70) 76, 84, τού, τοϑ, 134. Οοπιρ. τῷ Μιχαίᾳ] προς 
Μιχα Χ, ΧΙ, τ8, 30, 44. 545 55, 58, 64, γς, γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 
121) 128, 134.. Οομηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τρὸς τὸν Μίχα 85:1... Τἕ 
ἐς σοι} τι σοι εξὶν 44) 84) τού, 134. κα σοι 75. Τί ἐςΐ σοι--Μι- 
χαΐας ἴῃ οοπι. {ε4.1 α οὔπιὶ ἱπίεγπιθά. 36. ὅτι ἐδόησας] ἐχραξας 
τού. ὃς ἐδξόησας ϑ8ϊαν. Οἶτορ. ἐδόησας) ἐκραξας Χ, ΧΙ, 18, 10, 
20. 30, 44» 5) 64) 76, 84; 1οβ, 121) 128, 1349 209. (Ὀμπρὶ. Αἰά. 

ἐλάλησας 1ς, τό, ς2) ς35) 575 77. 859 1317) 144. (αἴ. Νὶς, εχρεξας 
58. εχεκραξας γι. 

ΧΧΙΨΝ. Καὶ εἶπε Μιχαίας] και εἰπαν προς Μιχα ςς. καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Μίχα Οεοτᾳ. Μιχαίας} α ιτ8, 64, τοβ, 128. Οοπιρὶ. 

Ὅτι] τι οτι ἐλαξετε ς9. οτι ἐλαξε 82. Ὅτι---ἰποίησα] τας ϑεες 

μδ ἃς ἐποίησα ἐμαντω 30, 4. τὰς ϑὲες με, ἃς ἐποιήσατε ἐμαντω 
1:28. Ὅτι τὸ γλυπΊόν] οτι ἐλαδεται τὸ γλυπὶον )ς. Ὅτι τὸ 
γλυπῖόν---ἰἐλάξετε] τες ϑέσμες μὲ ἃς ἐποιῆσα ἐν αὐΐῳ ἐλαξετε 18. 
τες ϑεες ἐς ἐποίησα ἐλάβετε τ9, 1ο8. ΟΟμΊΡΙ. οτι ἐλαξέϊε το γλυπηῆον 
μη ὁ ἐποιησα ἐμαυτῳ ς(4. τὸ γλυπῖόν με, ὃ ἐποίησα] τες ϑεὲς με 
ἐς ἐποιησὰ ἐμαυτω Χ, ΧΙ, 299 ςς, ς8, τού, 121, 134. ΑἸ4. τες ϑεξς ΄ 

μδ 44. τας ϑεὲς μὲ ες ἐποιησα 71», 76, 84. τὰς ϑεύς με ὃς ἐποίησᾶ 
μοι Αττ. 1. Απη. Ἐά. ὃ ἐποίησα, ἐλάθδετε) ο ἐποιησα ἐμαυτω ξςο, 
85. ἐποίησα] -ἰ- ἐμᾶντω ς. ἐλαξετε) , Πῖς )ς. καὶ τὸν 
ἱερέα] καὶ τὸν ἱερέα με ἀπηγάγετε Οεογξ. ἔς, ἴπε με, δῖαν. Οἴἶτορ. 
καὶ ἐπορεύθητε) α 8ῖαν. Οἰἴἶγος. 

20, 30, 44) 545) ς5, 64, 71, 74ν.γύ, 84, (πιᾶγρ. ὃς.) τοό, τοϑ, 121, 

128, 124. Οοπμρὶ. ΔΙά. απηλϑατε ΧΙ, ς8, 82. ΑἸεχ. καὶ τί 
μμοι ἔτι] α 237... καὶ τί ἐστὶν ἔτι μοι Αστὴ. 1. Αγπι. Ἐὰ, τί μοι ἔτι] 

τι μοὶ ερὶ τό, 29, 54) 59» 73» 27» 131» 144ηγ236. (τ. Νο. εμοι τι 

ἔτι τ8. τι μοι ἐξὶν ἔτι 82) 84) τοῦ, 134. τι μοι,οτι 128. τί ἐμοὶ 
Γ “Ὁ Δ , ΄ ἰω ᾽ 

ἔτι ΑΙεχ. καὶ τί τῶτο] α καὶ Οεογς. καὶ τί τατο--χράζεις] 
᾿ καὶ λέγετε μοι τι τετο κράζεις (4. καὶ λέγετε μοι τι οτι κραζεις ςς. 

καὶ τατο λεγέϊε μοι οτι κραξεις 71. καὶ τί τᾶτο λέγετε πρὸς μὲ] 
καὶ τί ἐρι τᾶτο ὃ ἐλέγενέ μοι Αττα. τ. ἔς, πἰ8. λέγετε, Ατην. ΕΛ. 
καὶ τί μοι τῶτο λέγετε 5[αν. Οἶτορ. τί τξτο] α 9, 75. Βδθεῖ τί 
ῃ. οματαέϊ, τηϊμογε ΑΪεχ. 

44, 8, γό, 84, τού, 1219 134. ΑΙεχ. Οεοτς. δαν. Μοίᾳ. μοι λε- 
γετε 18, 64, τοϑ, 148. Οοπιρὶ. ΑΙά. λεγεται μοὶ 75, 82. Τἕ 
κράζεις] ατι τό, ς7, 779 1317) 144, 4326. (δῖ, Νὶο. τι τϑτὸ κράζεις 

.χβ, 64, )ς9 82, 1οϑ, 128, Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. οτι κραζεις 44) 121, 
134. καὶ τί τῶτο εἴπατε πρός με Τΐ φοί ἐς, 8ιαν. Οἰἶτος. 
Ὁ" 

ἐπορεύθητε} απηλϑετε Χ, 18, 19, . 

“λέγετε τορὸς μὲ] λεγετε μοι ΧΙ, 40, 30, 

Ἢ 

ΣΕΥ 



ΚΡΙΤΑΊΙ. 

ΚῈ Φ, ΧΥ ποι : Ν 2 ΄ Ν ’ ᾽Σ ες »" ἊΝ ; ζεις; Καὶ εἶπαν “πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ Δᾶν, Μὴ ἀκουσϑήτω δὴ φωνή σου μεθ᾽ ἡμῶν, μή ΤΟΤΕ 2ς, 
᾽ . " -. Ψ Ν᾿ ῖ Ν Ν . Ὁ Σ ε ἢ ὦ Σ προσϑήσεσι ψυχήν σε, χαὶ τὴν Ψυχὴν τῇ οἴχε σε, 

συναντήσωσιν ὠμὰ ἄνδρες ἐ ναι ψυχῇ, ψαι ΄ Ν μ ᾿ Ψ Χ Φ ὃ ς΄ ΄) 3 εν» 3 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ Δὰν εἰς ὁδὸν αὐτῶν" χαὶ εἶδε Μιχαίας, ὁτι. δυνατώτεροί εἰσιν ὑπὲρ αὐ. 
" ὌΝ 3 ΝΌΨ;» ΓΖ ΄ ,ν 

τόν" χαὶ ἐπέφρεψεν εἰς τὸν οἶχον αὔτε. Καὶ οἱ υἱοὶ Δὰν ἔλαξον ὃ ἐποίησε Μιχαίας, χαὶ τὸν 
᾿ “. 2 ο Φ ΄ Ν Ι )Σ» 5» σι, . ἱερέα ὃς ἣν αὐτῷ, καὶ ἦλθον ἐπὶ Λαϊσᾶ, ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα χαὶ “σεποιϑότα ἐπ᾽ ἐλπίδι" χαὶ 

3 : : 7 23. 3 Ν χ 23 ΨῬ εἐ ες»; ἐπάταξαν αὐτὲς ἐν ςόματι ῥομφαίας, καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρὶ, Καὶ ἐκ ἦν ὁ ῥυόμενος, 
ἡ δὶ Ὡ χὸ , ὶ λό χ ἔςιν αὐτοῖς μετὰ ἀνθρώπε' χαὶ αὐτὴ ἐν τῇ χοι.. ὅτι μαχράν ἐςιν ἀπὸ Σιδωνίων, χαὶ λόγος οὐκ ες Μ β ὖτι 

Ν ΄ ϑ.-" ΄᾽ . λάδι τῇ οἶκε Ῥαάξ' χαὶ ὠχοδόμησαν τὴν “σόλιν, χαὶ χατεσχήνωσαν ἐν αὐτῇ, Καὶ ἐχάλεσαν τὸ 
ἧς πό ἊἝ ὶ ὃς αὐτῶν, ὃς ἐτέχϑη τῷ ἸΙσραήλ' χαὶ ἦν Οὐλαμαὶ ὕγομα τῆς πόλεως Δαν, ἐν ὀνόματι Δὰν πατρὸς αὐτῶν, ὃς ἐτέχϑη τῷ οϑῇ ἤ μαῖς 

. ΧΧΨ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 1], 18, 44, ξ4, 739 108, 144. (ΟΠ}Ρ]. 

Αἰεχ. Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν] καὶ λέγεσιν αὐτῷ Απη. τ. Αττι. 
Ἐά. ρὸς αὐτὸν] αὐΐῳ ςό, 63. Οεοτρ. 5ϊαν. Μοίᾳ. α προς τ44. 
οἱ υἱοὶ} οι 75. ἀκεσϑήτω δὴ] αὶ δὴ (ρήπιο : Βαθεῖ πηᾶπι τες. 18.) 
53. Αἴαι. 1. Αγῃῃ. Ἑά. δῖαν. Οἶτον. ἄκασϑίειτο ἡ δὶ (80) )ς. 
ὠκεσϑήτω νυνὶ ϑΙαν, Μοίᾷ. δή φωνή 68] ἡ φωνὴ σε τς, 20, 30, ςς, 
τό, (8, 64, 71, τοϑ, 128. Οοπιρί, ἡ ψυχὴ σε 44. ἢ φυλὴ σε 63. 
δὴ ἡ φωνὴ σὰ γύ, 82, 84, 121) 134. ΑἸά, ΑἸεχ. φωνή σε} φωνης 
σα 53. ἡ φωνὴ σε ζ4γ1ο6. μεϑ᾽ ἡμῶν] μεϑ᾽ ὑμῶν ΑΙά. ὀπίσω 
ἡμῶν Αἤη. 1. Αγῃ. Εά. ϑἴδλν. μή ποτε] μὴ τως τς, τό, ς7, 77, 
8ς, 131, 144, 436. (Αι. Νίς. συναντήσωσιν] απαϑησωσιν Χ, ΧΙ, 
18, 109, 29, 30, 4.0 54») ξ5. ς8, ζ0,) 64, γύ, 82, 84. 1οό, τοβ, 121, 
128, 134. ΟΟΠΡ]. Αἰά, ΑΙοχ, απαῆισωσι 75. συναντισωσιν 77. 
συναντήσωσιν ἡμῖν] ἐφεςῶσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς ϑίαν. Οἴἶτος. ἐφεγῶσιν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ϑ8ιαν. Μοί,. ἡμῖν] εν ἥμιν τς τό, ς3, 77), 85), 131) 144. 
(Αι. Νὶς. σοι ζ4, 76. Ατῃ. :. Ασπ. Εά. Οεοσρ. κα 59, 73. σε 
82, 84, τού, 134. ἄνδρες τειχροὶ] ἄνδρες καΐωδυνοι καὶ τσικροι 
ξ4γ ξ9, 73) 76, 84) τού, 134. ἔς, ηἰῇ οι ἀνδρες, 82ὲ.Ἁ ἄνδρες τεικροὶ 
ψυχῇ]. ἄνδρες τοικρανϑέντες πνεύματι Αττι. τ. ἄνδρες τεικρανϑίντες 
πνεύμασι Απη. Ἐδ. ἄνδρες τικροὶ καρδία Οεοῦρ. ἄνδρες πικρῷ 
ψυχῇ 8ιαν. πεικροὶ] καϊωδυνοι Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, 30, ς ς, τό, ς8, 
63, 64, 71) τοϑ, 121, 128, 134. Οὐομηρί. ΑΙά. τηκχροι 77. ψυχῇ] 
τῇ ψυχῃ 44) 545 ζ9, 75, 84, τοῦ, 134, 200. (αἵ. Νίο. ψυχην αὐΐων 
64. ΑἸά. καὶ τροσϑήσεσι---οἴκε] καὶ τὴν Ψψυχην τὰ οἶκξ σὰ 1ο. 
χαὶ τροσϑήσεσι ψυχήν σα] αὶ τοϑ. τροσϑήσεσι] τροσϑησεις ΧΙ, 
1, 16, 20,.30, 44, 52, ς3, ζ4» 55» τό, ς7, 63, 71, 7ς; 76, 77, 85, 
84, ὃς, τοῦ, 121) 128, 131, 1347) 144) 200, 226. (ογῃρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. 
τροσϑησης 18. τὐροσϑεισεις ςϑ. προσθήσει ὅ4. τροσϑὴς 237. 
προϑήσεις (αἵ. Νῖς, τροσϑήσῃ δῖαν. ψυχήν σἈ}] α σου 1]. 
ῬΒτηΪ. τὴν Χ, τς, τό, 29, 44) ς3» ς4, τς, 56, 7, 63, 64, 71, 75» 76, 77, 82, 84, ὃς, 121, 128, 131) 134) 144. 200, 236, 237. (οπηρὶ. 
ΑἸ4, Αἰεχ. (δὲ. Νῖς. 8ῖαν. Μοίᾳ. την ψυχὴν τοό. τὴν ψυχὴν τὴν 
ἑαυτα δίαν. Οἶτορ. τὴν ψυχὴν] α 44. τὴν ψυχὴν τῷ οἴκε σα] 
ψυχὴν τῷ οἴκε τῷ ἑαυτῷ 5αν. Οἴτορ. 

ΧΧΨΝῚ. οἱ υἱοὶ] α οἱ )ς. εἰς ὁδὸν] εἰς τὴν οδον Χ, ΧΙ, 18, 29. 
30, 44) 47 53. 58, 64. 71, γό, 84, (τηαγρ. ὃς.) τού, 1Ο8, 121, 128, 
134. Οοτηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. τὴν ὁδὸν Ατπι. τ. Ατπι. Ἐά. ὁδὸν} τὴν 
(εχ σοιτ.) οδὸν ᾽ς. αὐτῶν] αὐτῶν ΑΙδχ, Αχγγος. Ατη. Ἐά. Θοτρ. 
δῖαν... καὶ εἶδε] καὶ ὅτε εἶδε Αττη. τ. ἈΑπ. Εά. δυνωτώτεροι) 
ἐσιχμρωτεροι ((ΟΥΤ. ἐσιχυροτεροι) 134. ἰσχυρότεροι ϑίλν. ϑυνατώτι- 
ροΐ εἰσιν ὑπὲρ αὐτὸν] Ισχυροτεροι εἰσιν αὐΐς Χ, ΧῚ, γ6, 84, τού, 121. 
ΑΙά. ΑΙεχ. ἐσχυροτεροι αὐΐε εἰσι 18, 19, 29; 44) 545 595) 64, 7ζ) 1οϑ, 128. (τρί. ισχυρώτεροι αὖτε εἰσιν 30, ςξς,), ς8, 71) 82. δυνα- τώτεροι ὑπὲρ αὐτὸν εἰσὶν Απη. τ. Αγῃλ. ἙΕά. ὑπὲρ αὐτῶν] αυταῇ 134. Οεογρ. καὶ ἐπέςρεψεν) καὶ ἀνέρρεψεν Χ, ΧΙ, 20, 44, ς ς, 719 757 121, 200, 237. καὶ εξενευσε καὶ ἀνερρεψεν 18, 19) 54) 64, 76, 84, τού, τοϑ, 128, 134. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ ἀπεγρεψαν 30. 
και ἀπερρεψεν τό, ς9, 63. καὶ εζενευσε και ἀντέξεψεν ς8., χαὶι εξ- ἔνευσε και απερρεψεν 82. α καὶ Ατπι. σ. Αχηι. Εὰ. ἐπέςρεψεν] ἐξένευσεν τηᾶτρ. ὃς. εἰς τὸν} α τὸν Ατσπη. σ. Ἄτην Ἑά. αὐτὰ αὐτὰ ΑἸεχ. 8ίδν. ᾿ ὩΣ ᾿ ΧΧΥΠ.. Καὶ οἱ υἱοὶ---ὃς ἦν αὐτῷ] αὶ σγπὶ ἱπιετπιδά. 44. Καὶ οἱ υἱοὶ Δαν] οτι αὐοι τοΒ.. Οἱ δὲ υἱοὶ Δὰν ϑίαν. Οἴἶτοσ. οἱ υἱοὶ Δὰν ἔλαξον] αὐτοι ἐλαβον ΧΙ, 18, 29, ς4, ςς, ς8, 64, 715) 747 76, 82, 84, τού, τῶι, 128, 134. Οοπιρ]. ΑΙά. ΑΙεχ, Αγσῃῃ. ᾿. Αχτ. Ἑα. ὃ ἐποίησε) οσα ἐποιησε Χ, ΧΙ, τς, 18, 29,30, 53) ζ4η ςς, τό, ς8, 63, ὅς, γι, ,ς, γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (τηρὶ, ΑἸά, ΑΙεχ. ἃ ἐποίησε ϑ5ἴαν. ὃς. ἦν αὐτῷ] αὐτῷ Ατῃν, τ. Ἄπῃ, Εά. 2 ὦ λν 

. 
ὃς ἦν παρ᾽ 

αὐτῷ δΙν. καὶ ἦλθον} και αὐῇοι ηλϑον 44. καὶ ἐπορευϑησαν καὶ 

54, 82. Ὑπεοάοτεϊ. Ὁ. 26. ἴῃ 7υὰ. -Ἐ εριν ς8. 

βαθεῖ ἴῃ ομαγαῶς, τηϊμογθ ΑἸδχ. 
445 532, 835) κ4) τς) ς7,) 8, 63, ὅ4, 77» 84) τού, τοϑ, 121, 128, 131» 

ἤλθον 2. καὶ ηλϑαν ςό, ς7, 63, 8ς, 236. καὶ ἀπῇραν Αττη. 1. 
πη. ΕΔ. καὶ ἤλϑον ἐκεῖνοι Οεογς. ἰπὶ Λαϊσὼ] ἕως Λαισσα 18. 
τως Λαΐσα 44, ς45, 64, 73. 76, τού, 128, 134. ως Δεσσα ξ9. εὡως Δεσα 
82. ἕως (εχ οοττ. οὔπὶ ρτιι8 Ἰερογεῖυσ ἐπὶ) Λαισὰ 84. εὡς Λαισα τοβ, 
209. Αἰεχ. ἐπὶ Λεζὰ ΑἸά, εἰς Λαισὰ Ατηι. τ. Αση Ἑά, ἐπὶ Λεσὰ 
Θεοῖς. εἰς Λεσὰ δ,αν. Οἶτορ. εἰς Λαῖς ϑ8ιαν. Μοίᾳ. ἐπὶ λαὸν] 
ἐπὶ τὸν λαὸν ΑἸτῃ. τ. Ασῃῃ. Εά. πρὸς λαὸν ϑίαν. ἡσυχάζοντα] 
σιγῶντα 8ῖλν. καὶ πεποιϑότα] καὶ σεποιϑωτα 19. ἐπ᾽ ἐλπιδι] 
λ 18, το, 64, 75, 82, τοϑ, 128. Οοπηρὶ. Αἰεχ. αὐτὰς] αὐτὸν 
δῖαν. Οἰἶΐἕγορ. ἐν γόματι ῥομφαίας] ἐν αἰχμῇ ῥομφαίας Απη. τ. 
Απη. Ἑά. ῥομφαίᾳ ϑιαν. Οἶτος. αἰχμῇ ῥομφαίας ϑῖαν. Μοΐ,. 
ῥομφαίας] μαχαιρας 44. πόλιν} -Ε αὐΐων 209. ἐνέπρησαν) 
ἐνέπρησεν ι8. ἐν πυρὶ] Α Χ, ΧΙ, 29, 44, 54) 58, ξ9, 71, 75, γό, 
82, 84. τού, 121) 134. κα εν 16, τοϑ. (οτρὶ. Απ. σ᾿ Αση. Ἑά. 
Βαθεῖ ἴῃ οδμαγαῶς. τηΐπούο ΑἸεχ. 

ΧΧΨΊΙ]. Καὶ ἐκ ἦν] καὶ ὅτις ἦν Οεοτς. Καὶ ἐκ ἤν ὁ ῥυόμε- 
γος} καὶ ακ ερὶν ὁ ἐξαιρεμενος Χ, ΧΙ, 18, το, 29, 30, ςς, ς8, 64, 7:1, 
ἴοϑ, 121) 128. (πρὶ. ΑἸά. ἢς, ἤπε ὁ, ΑΙεχ, καὶ ὅτις ἣν ὃς ἐῤῥύ- 
σατο πη. τ. Αγ. Ἑά. χαὶ ἐκ ἦν αὐτῶν ἐξαιρώμινός τις ϑ8ἴδν. 
Οἰἶτορ. ὁ ῥυόμενος] ο εξαιρεμενος 44, ς4, ξ9. 73, 76, 82, 84, τοῦ, 
134. ἔριν ἀπὸ] εἰσιν απὸ 18, 53, 64, τοϑ, 128. ἡσαν ἀπὸ 44, (4, 
{99 γό, 82, 84, τοό, 134. Ατγη. τ. Ατηι. Εά. ὅἴαν. εἰσαν ἀπὸ 7ζ. 
ἣν ἀπὸ Θεοῖς. Σιϑωνίων] Σηϑωνιων ι6, 131. Σιδωνος 30, ς4, 7ς, 
82. (ομηρὶ. ΑΙά. καὶ λόγος---ἀνῚθρώπε] καὶ λόγοι τινὲς ἐκ ἦσαν 
μετά τινος ἐξ ἀνθρώπων Αττα. τ. Αται. ΕΑ. λόγοι γὰρ ἐκ ἧσαν αὐ- 
τοῖς μετ᾽ ἀνθρώπων ὅν. Οἴτορ. ἐκ ἔγιν αὐτοῖς} κκ ἦν αὐτοῖς 44, 
59, γό, 82, 84, τού, 134. 8[αν. Μοίᾳ. ἐκ εἶν αὐτοῖς ϊ; μετὰ 
ἀνθρώπε) μέ ανϑρωπὼν 18, )ς. ΑΙεκ. μετα ἀνϑρωπον ς3, ςς. 
καὶ αὐτὴ] καὶ αὐτὴ ιό, 18, 64, γ6, 82, 8.4, 1οῦ, 131, 134; 144. 
(οπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶίς. καὶ αὐτὴ εςιν ςς. και αὐΐοι γι1, )ς. καὶ 
αὐτὴ ἐγὶν Ατγπι. 1. Απη. Εά4. καὶ αὐτὴ ἦν Θεογρ. καὶ αὐτὴ--- 
Ῥααθ] αὕτη δὲ τοόλις ἦν ἐν τῇ χοιλάϑδι ἣ ἐξὶν καὶ μακρὰν τὰ οἴκου Ῥοάδ 
8ιαν. Οἶτορ. χαὶ αὕτη (πόλις ἦν) ἐν τῇ κοιλάδι τῷ Ῥοώδ δῖαν. 
Μοίᾳ. ἐν τῇ κοιλάδι] - ἦν 44, γ6, 84, τού, 134. εν κοιλαδὶ καὶ ἡν 

ἐν κοιλαδι ἥν ζο. 
ἐν κοιλαδὶ καὶ ἦν 7 5. δκ εἐξὶν ἐν τῇ χοιλαδὶ 121, Α]ά. α ἐν Ατηι. 1. 
Δτην. Εὰ. τῇ χοιλάδι τῷ} τῇ κοιλάδι ἢ ἐς τῷ 18, 19, ὅᾳ, (πιατρ. 8ς.) τοϑ, 128. ὥς, ἔπε τῆ, (οπιρὶ. Αἰεχ. τῇ οἴκε] “' ἐςὶ ΤΣ οἶκα ΑΙΑ. α εοῦσ. ῬῬαχθ] Τωξ 111, Ῥρωδ Χ, ΧΙ, 18, 20, 30, ξς, τό, ς8, 64, 71, 1τοϑ, 121, 128, 209. ΑἸά. ΑἸἰεχ. Ρεωδ 16, ξ2;, ἐγ 72, 131. (τ. Νίς. Ρηχαξ 44, 82, 84, τού, 134. Ὑπβεοάογεῖ. ἰος. εἶϊ. Ριχαβ ς4,7ς, γ6. Ριχαμ ς9. Ῥεδεωξ 2,26. Ῥοάξ Οομρὶ. Ῥω Ατη. τ. Ατπὶ. Εὰ. Ῥωξωὰλ ΟΘεοηρ. ὠκοδόμησαν] ῳκοδομησε 71. Ἔ ἐκεῖ ϑίαν. Οἴτορ. κα]εσκήνωσαν] καϊωκησαν Χ, ΧΙ, 18, 19. 29.» 30, 44) 54) ἐς, τό, ς8, 4, )ς, γ6, 85, 84) τού, τοϑ, (12:, υἱ νὶ- ἀξίαγ.) 128, 134. 200. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. κατωχῆσεν 71. ΧΧΙΧ. Καὶ ἐκάλεσαν] καὶ ἐκάλεσε γ1. ΑΙά. τὸ ὄνομα τῆς πόλεως] ὄνομα αὐτῆς Αττῃ. 1. Ασῃ. Εἀ. τῆς πόλεως τὸ ὄνομα ϑίαν. ἐν ὀνόματι] κα]α το ονομια Χ, ΧῚ, 18, 10, 20, 30, 44, ς4) ςς, ςβ8, 64, 71), 76, 82, 84, τού, 1τοβ, 12 ἴ,) 128, 134. (οΠΊρ]. ΑΙεχ. καὶ τὸ ονο- μα 39. λὲν 144. επ᾽ ὀνομαῖι 2316. χατ᾽ ὄνομα Ατπὶ. τ. Αγηι. Ἑὰ. ἐν ὀνόματι Δὰν τσατρὸς αὐτῶν] χ 25: Δὰν 25], τό, 29, 44, ζῶ. 
57» 77» 85, 128, 131, 144, 200, 236. (δι. Νῖὶς. Ασω. σ. Απῃ. Ἑάὰ. 

τατρὺς] τα πατρος ΧῚ, τό, 18, 20, 

1345 144) 200, 236. (οῃῃρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. Αγπγοα. Αγται. Ἑά. αὖ- τῶν] αὐτὰ ζῷ. αὐῇων αὐτη 59. αὐτῶν Ατηι. 1. Ατπι. ΕΑ. ϑίαν. ὃς ἐτέχϑη] ος ἐγενηϑη Χ, ΧΙ, χθ, 19, 20, 30, 44) ςς, ςβ, 64, 84, τού, 1οϑ, 121) 128, 134. ΟΟμρΙ, ΑἸά, ΑἸεχ. ος ἐγενεῖο ς4, ςο, 7ς, 84. 

26, 

27. 

28. 

29. 



Κ 
ΚΕΦ. ΧΝΠΠ. 

3ο. ὄνομα τῆς “πόλεως τοπρότερον. 

31. 

ΡΙΤ ΑΙ. 

Καὶ ἔςησαν ἑαυτόϊς οἱ υἱοὶ Δὰν τὸ γλυπΊόν' χαὶ ᾿Ιωνάϑαν υἱὸῤ 
Ν εΝ 5 ἰων Σ Ν » μ᾿ τ ὃρῷ ρ ων 4 ἕ εἰνϑ 

Γηρσῶν υἱὸς Μανασση αὐτὸς χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τῇ φυλῇ Δαν ἕως ἡμέρας τῆς ἄποι- 

χίας τῆς γῆς. 
»ν»ν φϑ 3 ͵΄ 

Καὶ ἐϑηχαν ἑαυτοῖς τὸ γλυπ]ὸν ὃ ἐποίησε Μιχαίας, “ζάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἦν ὁ 
καὶ ρο Ὃ» ΄ ' Ν 9 » ρ 2 3 » ΄ 

οἶχος τ Θεξβ ἐν Σηλώμ" χαὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείγαις ἀκ ἦν βασιλεὺς ἐν ᾿Ισραΐλ. 

- 

ΚΑῚ ἐγένετο ἀνὴρ Λευίτης “παροικῶν ἐν μηροῖς ὅρους Ἔφραϊμ, χαὶ ἔλαξδεν αὐτῷ γυναῖκα παλ- 

λαχὴν ἀπὸ Βηϑλεὲμ Ιὅδα. 

Ασπι. τσ. Ασπι. Ἐά. ος ἐγεννηϑῊ 719 76. (τλατρ. 8ς.) τῷ Ἰσραήλ] 
α Τῷ 53. ἐν Ἰσραήλ Ατπι. 1. Ατπι. 4, καὶ ἥν Οὐλαμαὶς} α ἦν 
11. καὶ ἦν Οὐλαμαὶς---τοπρότερον] καὶ ἦν ὄνομα τῇ πόλη (0) τὸ 
πρότερον Λαισσὰ ς8. καὶ ἦν ὄνομα τῆς ττόλεως τὸ πρότερον Λαισά 
Ατ. ᾿. Αγῃ. ΕἘὰ. καὶ ἦν τοπρότερον ὄνομα τῆς πόλεως Λαεσί 
Οεοῖρ. ἦν δὲ τοπρότερον ὄνομα τῆς ττόλεως Λαΐς ϑῖαν. Οἴτορ. 
ἦν τοπρότερον ὄνομα τῆς πόλεως Λαΐς ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Λαῖσα Χ, ΧΙ, 30, 4. 75. Οὐλαϊσῶ τς. Οὐλάμμαες τό, ξ2, ς3, 

57) ὃς, 131, 144, 237. Λαὶς 18, 44) ὅς) 56, 63, 64, γό, 84, τοό, 
128, 134. Οοἴηρί. Λαῖις 29) 121. ΑἸἰά. Δεσσὰ ζ9. 

Ουλαμαας 77. ΟΔῖ. Νίς. Λαισα 82, τι28. Ουλαμμαοις 2326. Λαεὶς 
ΑἸεχ. ὄνομα} τὸ ὀνομῶ τ; 85; 309, 236. (αι. Νῖς. ὄνομα 
τῆς ττύλεως τοπρότερον] τῇ τοόλες τὸ ττρότερον ὄνομα 43). τῆς τό- 
λέως 29} τῇ σολει ΧΙ, τς, τό, 18,29, 30, 44» 53» 54) δ τ τό, ς7, 63, 

64, 75. 76, 77) 82, 84, ὃς, τού,.108, 121) 128, 131, 132) 1445)236. 
Οοπιρὶ. ΑΙΔ. ΑΙεχ. δι. Νίς. ὠ τοπρότερον) τὸ πρότερον τ6. ΑἸεχ. 
(δι. Νῖο. τροτερον 447 131. 

ΧΧΧ. ἔρησαν] ἀνεξησαν 18, το, 20, 30, 44) 54» δ: 71). 75» 76, 
82, 84, τού, 1τοϑ, 121, 128, 134. (οιηρὶ. ΑἸεχ. ἐνέγησαν ΑΙά. 

ἑαυτοῖς} αὐ͵οις 29. ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν Θεοῦ. οἱ υἱοὶ Δαν] κα ὁι 
59. Οορὶ. (δῖ. Νίς. Αστη. 1... νιοι τῷ Δαν 73) 108. 

τὸ Δὰν 445 4, 8, 64, 845» τού, 128. Αἰά. Αἰεχ. τὸ γλυπῆόν] 

τ Μιχα 18,44) 545) 58, 64, γς, γ6, 82) 845 τού, τοϑ, 128, 124. 

Ἔ τὰ Μηχαὰ το. -Ἐ Μειχαά Αἰεχ. -τῇεὟο Μίχα Αἴ). τ. Ατπῃ. Εά. 
χαὶ Ἰωνάϑαν) α Θεοῦ. Ἰονώϑαν δὲ δῖαν. καὶ ἸΙωνάϑαν--αὐτὸς] 
Ἰωνάθαν γὰρ υἱὸς Μανασσῆ, υἱξ Γηρσὼμ, νξ Μωσῆ, αὐτὸς Τπεοὸάο- 
τεῖ. Ἰοο. οἷ. ἸΙωνάϑαν] Ιωναϑαμ, 11, ς8. » Ιωαϑαμ, τς, ς6, ς7, ὃς, 
144, 236, 237. (δῖ, Νίς. Ιωαϑαν τό, 44, 2, ς39) 131. Ιωϑαμ 30. 
Ἰωαϑας 7. υἱὸς Γηρσὼν---αΟὐτὸς} αὶ οὐπὶ ἱπίετιηεά. Χ, 29, 30, ς ζ, 
63, 7γ1. υἱος Μανασση νιος Γηρσαμ νιε Μωση αὐῇος 44, 76. ἔς, πῆ 

υι8 Γηρσαμ, ζ4. ἔς, πἰ ο υιος Μανασση, 845 τού, 134. κα δῖο τό. 

υιος Μανασση υἱβε Γερσαμ, νιε ωσὴ αὐἴυς το. νιος Μαναάσση νιὸς 

Γηρσωμ, υιεα Μωση αὐος 7ς. νιος Μαημ νι Γηρσαμ, νιδ Μωση αντος 

82. υἱὸς Γηρσὸν υἱξ Μανασῆ αὐτὸς Αττι. 1. υἱὸς Γηδσὼν υἱξ Μανασῃ 

αὐτὸς Απη. Εἀ. υἱοὶ Γερσὼν υἱοὶ Μανασὴ ΟεοΥρ. α 8ιαν. Οἶτορ, 
Γηρσὼν] Γηρσωμ]]. Γηρσαμ ις. 

(δι. Νίο. Γηρσαν 23). Γηρσὸν (οπιρί. Γερσώμ ΑἸεχ. 
Μανασση] νι Μωυσὴ τς. τύ, ς2, ς7, 77, 85, 131) 226. 

ψασση ι8, ς8, 64, τοϑ, 128, 144. (οπιρί. ΑἸά. Αἰοχ. 

(δῖ. Νίς. υἱὸς Μανασφσῇ αὐτὸς] α ΧΙ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ] καὶ 

υἱοῦ αὐτῷ (ἢ) 63. κα οι 7 ς᾽ Ατ. Εά. , Οεοζς. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ 

ἤσαν] καὶ υἱοὶ ἦσαν δῖαν. Οἴτορ. αὐτὰ] αὐτῷ Ατη. 1. Ατπι Εα. 

ἦσαν] εἶσαν )ς. ρτεπιῖι. καὶ Ατπ). 1. ἱερεῖς} -Ἐ υιος Γηρσαμ, νιξ 
Μανασση, αὐΐος ςό. εἰς ἱερεῖς ΟΘεογρ. τῇ φυλῇ] τοις νιοις (πιᾶγρ. 

ΧΩ ς8. τῇ 44.063. τῆς φυλῆς 23). Δὰν 2] τὰ Δαν 44. 
ἕως ἡμέρας) ἑως τῆς ἡμέρας 18, 445) 64. 76. 77» τοῦ, 128, 134) 200, 
436, 237. (δι. Νῖο. ἡμέρας τῆς] τῆς ἡμέρας τό, ς3, ς7,), ὃς. τῆς 
ἡμέρας ταύΐης 63. ἡμέρας τῆς ἀποικίας] τῆς ἡμέρας τῆς μέϊοικεσιως 
Χ, ΧΙ, 295) ςς, 458, 84. Οὐπρ]. ΑἸά. τῆς ἡμέρας αποικιας τξς. τῆς 

ἡμέρας μετοικεσιως 54. μέϊοικεσιας τ2τ. τῆς μετοικεσίας Αἴεχ. 
Ὑπεοάοτεῖ. ]. ε΄. τῆς ἀποικίας] α τῆς 11. τῆς μέϊοικεσιας το, 30. 
τῆς μετοικιᾶς 44) 64, τού, 134. μετοικεσιῶς 59, 82. μετοικισιᾶς 

"ς. αποικεσιᾶς 77. 85.236. (1. Νίος.. ἀποικίας] αποιχεσιος τό, 
.131) 144. 200. μέϊοικησιας 18. αποικεσειᾶς ς7. μετοικεσιᾶς 71, 
γ6, τοϑ, 128. τῆς γῆς] τα Δαν 11]. 

ΧΧΧῚ. ἔϑηκαν] ἐταξαν ΧΙ, 18, 10» 29, 30) 445) 54» 55, 64) 71) 

“ς), 76, 82, 84, τού, 1τοϑ, 121, τ28, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Αστι. τ. 

Αἴπι. Εά. επαΐαξαν ς8. ἔταξεν ὙΠεοάοτεί. Ἶοο. οἷς. . ἔσησαν ϑίαν. 
ἑαυτοῖς] αὐτοῖς 11, ς4,) 7ς. ὙΒεοάοτεῖ. 1. εἶξ.. εαὐΐους ς8. αὐτοῖς 
ΑἸεχ. ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν Οεογρ. τὸ γλυπ]ὸν) α τὸ ΧΙ. 
-Ἐ Μιχὰ ΑΙα. τὸ γλυπΊὸν ὃ ἐποίησε Μιχαίας) το γλυπῖον Μιχα 
44. τὸ γλυπῖον Μιχα ο ἐποιῆσε ζ4.. ὃ ἐποίησε Μιχαίας) Μιχα ὁ 

Ν 
αὶ 

ει 

νιὸς 

νι ΜΜα- 

Οὐλαμαὶς] 

Λεσᾶ γι... 

Δὰν 157’ 

Γηρσω τό, γ7, ὃξ, 131) 1447236. 

ες». .. φῳ 

νι Μωυσε 

Καὶ ἐπορεύθη ἀπ᾿ αὐτ ῇ παλλαχὴ αὐτῇ, χαὶ ἀπῆλϑε παρ αὐτῇ, 

εἰς οἶκον “πατρὸς αὐτῆς εἰς Βηθλεὲμ ᾿Ιόδα, χαὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας μηνῶν τεσσάρων. Καὶ ἀνέςη ὃ 

ἐποιησὲ ΧΙ, 18, 64, γό, 82, 84, τοβ, 121, 128, 134. (οιηρὶ. ΤΠπεοάσ- 

τεῖ. 1. οι. Μηχα ὁ εἐποιῆσε τ9. Μιχα ο ἐποιήσαν ιοό. Μειχῶ ὃ 
ἐποίησεν ΑἸεχ. τῇ Μίχα Ατπι. τ. Ατπι. Εᾷὰ. τῷ Μίχα' ὃ ἐποίησε 
Θεοῖρ. Μιχαίας) κα 7γςΞ. στάσας τὰς] α τας ᾽ς, 416. Ο δῖ, 
Νίο. - τᾶασας τὰς ἡμέρας] καὶ ἵςησιν ἐν τσάσαις ταῖς ἡμέραις ϑίν. 

Οἴτορ. ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις δῖαν. Μοίᾳ. τὰς ἡμέρας ἃς} τας 

ἡμέρας οσας ΧΙ, 18, 29, 30, 44. (4. ς8, 71) γ6, 82, τού, τοϑ, 121» 

128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶτ. κιας ςς,62. ἃἅ;] 
ὃς (πιεπάοίς ἔοτῖ, ῥγο ὅσας) 64. οσας ὃς. ἃς ἦν] ὅσον ἦν ϑῖαν. 

Οὔἶτορ. ἐν αἷς ἦν 8ῖαν. Μοίᾳ. ὁ οἶκος) κο ᾽ς. Σηλώμ] Σηλω 

18, (49 64, 82, τοϑ, 128. Αἰεχ. Αττη. 1. Αγηὶ. ἕά, Σιλωμ ς9. 

Ὑπεοάοτεῖ. ἱ. οἷ. Σιλω )ς. Συλώ Οομρί. καὶ ἐγένετο---Ἶσ- 

ραήλ) χαι βασιλευς Ἐκ ἥν ἐν [ηλ εν ταις ἡμέραις εἐκειναις ξ8. ἐγέ- 

νετο] αὶ τού. Θεογρ. ἐγένετο---ἐκείναις} α οὔπι ἱπίεγπγεά. 44. ἐκ ἣν 
βασιλεὺς] ῥγαρτλῖτῖ. καὶ 11, ς3,) 77) 131) 144, 236. καὶ βασιλεὺς ἐκ 

ἦν ΧΙ, 18, 19) 29, 54γ 555) 58» 64, 71) 75. 76, 82, 84; 85) 1τοϑ, 128, 
124. Οοπιρί. Αἰεχ. ἐν Ἰσραήλ] τῷ Ἰσραήλ ΟΘεοζρ. 

1. «ταροικῶὼν] ὃς τραρῴκει Οεογρ. 
ροις ξ4. εν Ιεραδὴϑ ἐν οριοις, ζ9. 

ἐν μῆροις 82, τού, 134. 

ἐν μηροῖς] εν ἑεραδειϑ᾽ ἐν μη- 
ἐν ἱεριδαϑ ἐν μήροις 84. ἐν ἐεραδιϑ' 

ἐν μηροῖς ὄρες] εν μρεδιν ἐν μηροῖς 44. 
ἐν ἹΕρΕ, ἐν ορξς 7ς. ἐπ ἰαιεγϊ δα αἴονπι: Ἡϊετοηγ τ. ἐν μέρεσι τῇ ὅρες 
Ατπι. 1. Αγπι. ΕἘά, ἐν μέρεσι ὄρες. Θεοτρ. δίαν. Οἰἶσγορ. "ἐν μέρει (ἐπ 
γερίοπο) ὄρες ϑϊαν. Μοίᾳ. αὐτῷ] εαὐω Χ, τό, ς3, τό, ςγ, ς8, 65, 
775 121ἴ) 121, 144) 200, 216. Αἰά. (αἵ. Νίς. Θδογ. διαν. - ὁ 

ἀνὴρ τς. εαὐϊω ο ἀνὴρ 18, 64, 128. (ομηρὶ. Ατπι. τ. Ατῃ. Ἑάὰ. 

Ἔ ἀνὴρ το. 0 ἀνὴρ ἑαυτῶ 44. ξ4) 75) γ6, 84, 1οό, 134. ΑἸΙεχ. 

εαὐΐω ἀνηρ' τοϑ. αὐτῷ γυναῖκα παλλακὴν] παλλακὴν ἐαντ γυναῖκα 

82ὥ. ταλλακὴν]) και σπαλλάκην ς9ς. ταλακὴν 144. απὸ Βηϑ- 

λεὲμ] ἐκ Βηϑλεὲμ ΧΙ, 18, 29, 445 54. 5.55) 64. 75, 82, 84, τοβ, 151) 
134, 200. (πρὶ. ΑἸΙά. ΑΙεχ. εν Βηθλεεμ τοό. ἐδ Βειλίφενι )υία 
ΗΪετοηγπι. ἀπὸ Βηϑλεὲμ Ἰάδα] ἀπὸ Βεϑλὲμ ἥ ἔσιν Ιὐδα (4.5) 
Οεογρ. πὸ Βηϑλεὸμ Ἰάδα 8᾽αν. Οἴτορ. ; 

11. Καὶ ἐπορεύϑη ἀπ᾽ αὐτῷ καὶ ὠργισϑὴ αὐω ΧΙν, τς, 18, 

29, 30, 43.) 54. 6, ς8, 64, 7ς, γό, 82,.84, τού, 121) 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Θεοῦρ. καὶ οργισϑὴ αὐτω 19, ςς» 1οϑ8. εἰ 
ἑγαια ε εἰ Ηΐεγοπγπι. καὶ ἐχωρίσϑη ἀπ᾽ αὐτῇ Ατηι. 1. Ατγπι. Ἑά, 
καὶ ὠργίσϑη ἐ ἐπ᾽ αὐτὸν δῖαν. εἰ ἰγαία οΠ ὅϑγγι. Βαι- εῦτγ. Καὶ 
ἔπορ. ἀπ᾿ αὐτὰ ἡ αλλ. αὐτα} χαι οργισϑη αὐ ἡ ἢ ὡοαλλαχῆ αὐῇα 

ΠΑ. 131. ΠΊΔΏΙ το. ἢ ταλλαχὴ αὐτῷ} αὐτῇ 128. κα 144. ἡ 
τταλλακὴ αὐτὰ Ατπη. τ. Ατηι. Εά. καὶ ἀπηλϑθεττοῖκον} εἰ αδίϊε 
ἐπ ἐονιεπι ραιγὶς (μὶ ἩΔετοΏΥΠη. παρ᾽ αὐτῷ} ἀπ᾿ αντῇ τς, 18, ς4,) 

ςς, ςβ, ὅ., 82, (πιαῦρ. 8ς.) 1οϑ. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. Ατπι. 1. ΑσπΊ. Ἑά. 
εοτρ. ϑιαν. κα 44) 237. ἐπ᾿ αὐτῇ 128. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 
84. ΑτΙη). 1. Απῃ. Εά. καὶ ἐπορεύϑη εἰς οἶκον Οεογρ. εἰς οἶκον 
«ατρὸς εἰς τον οἰκὸν τὰ πατρος ΧΙ, τς, τό, τ8, 30, 44) ς3) ς4γ τό, ς7, 

88) 63, 64. 715 77. 82, 89 τού, τοϑ,) 121, 131, 134) 144) 2090, 226. 

Οοπρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δι. Νῖς. πατρὸς}. τῇ πχτρος 29, 128. 
πατρὸς αὐτῆς) πατρὸς αὐτῆς Απη. 1. Αγ). 4, Θεογρ. δῖαν. εἰς 

Βηλϑεὲμ ᾿1ὅδα} καὶ ἐπορευϑὴ απ᾿ αὐτῇ ἡ παλλακὴ αὐτὲ 2 37. 
εἰς Βεϑλὲμ Ἰόϑα ΟΘεογρ. καὶ εἰς Βηϑλεὸμ ᾿Ιόδα 8[αν. Οἴῇτορ. 
ἣν ἐκεῖ) καὶ ἐγένετο ἔχει ΧΙ, τς) 18, 19, 295 30, 44, 55. όᾳ; γ1, 
84, τού, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἡμέρας ΣΠῚ 

τον ον] τετράμηνον Χ, ΧΙ, 29, 64, 71, 121. ἡμέρας δυο καὶ μῆνας 
τεσσαρᾶς ς4.ν 75, 82ὥ. τετραμῆνον χαὶ ἡμέρας δνο 44) 76, 84) τού, 

134.. πμερῶν τετράμηνον ᾿ς. ἡμέρας καὶ μηνᾶς τεσσαρας ξ9. τρεὶς 
μῆνας Δι. :. πῃ. Εα, τεσσάρας μῆνας 8]αν. μηνῶν τεσσα- 

ρων] ΤΥ. 11, τό, ς3, ς7» 77» 85) 131) 1449. 236. (αἵ. Νῖς. Οεογς. 

τετραμῆνον τς, 18, το, 30, 64, (πιάγρ. 8ς.) τοβ, 128. (οπιρὶ. ΑἸά, 
ΑΙἸεκχ. 

ΠΙ. 
ΔΛ 82. 

καὶ 

ἄνέςη δ] 
᾽ ΄ 

ὀπίσω) 

Καὶ ἀνέςη]) καὶ ἀναςὰς Δτῃη. τ. Ατπι. Ἑά. 

καὶ ἐπορεύϑ} α 84. ἀπῆρεν Ατγ). τ. Ασηι. Εά. 



! 

ΚΡΙΤΑ͂ 1 

δὼ ᾿ 2 "ς 3 κ.Ὁ Ὁ 5. ΄ 2νϑ» .κν ἐνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω αὐτῆς τὸ λαλῆσαι ἐπὶ χαρδέαν αὐτης, τὲ ἐπίςρεψαι αὐτὴν , 4 

ΚΕΦ, ΧΙΧΣ 

αὐ. 
φω ρῷ ς Ν 9“ 7 , 8» 3 4 ΝΥ ϑ. φ ὲ τῷ" χαὶ γεανίας αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ ζεῦγος ὄνων" ἡ δὲ εἰσήνεψχεν αὐτὸν εἰς οἶχον πατρὸς αὐτῆς 

, 3 3 ’ 9 Ὁ Ἃ 7 ἊΝ χαὶ εἶδεν αὐτὸν ὁ πσατὴρ τῆς νεάνιδος, χαὶ ηὐφρανϑὴ εἰς συνάντησιν αὐτὰ. Καὶ κατέσχεν αὐτὸν 
5. 2 9. "Ὁ ἃ δ ρο ’ “ ὃ γαμξρὸς αὐτῷ ὁ “πατὴρ τῆς γεάγιδος, καὶ ἐχάϑισε μετ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, χαὶ ἔφαγον χαὶ 

"᾽ “Ὅ.ςε ἴω 7 ".-“αν»ν δ. 2.2 ἕπιον, χαὶ ηὐλίσϑησαν ἐχεῖ. Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη, χαὶ ὥρϑρισαν τοπρωὶ χαὶ ἀγέςη ς. 
φὰ Ν, ᾽’ 9 Ὁ. »" : ΙΝ τὰ ποορευϑῆναι, χαὶ εἶπεν ὁ “πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν γυμφίον αὐτῶ, Στήρισον τὴν χαρδίαν σα 

"“Ὡ 7 
μἊνγΨν ε ’΄ Φ ΝΜ, Ν δ» Ἃ Ψωμῷ ἄρτου, καὶ μετὰ τᾶτο φορεύσεσψε. Καὶ ἐχάψισαν χαὶ ἔφαγαν οἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ χαὶ 

ἀν νχαὶ εἶτεν ὁ πατὴρ τὲ νεά ὃς τὸν ἄνδρα, “Αγε δὴ αὐλίσϑητι, καὶ ἀγαϑυνϑήσετα, ἕπιον' χαὶ εἶπεν ὃ πτατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν ἄνδρα, Αγε Ξ γ ή 

καΐοπισϑεν Χ, ΧΙ; τς, τ8, 20, 30, 44) 54) ς 7) 64, 715) 7ς, γό, 85, δ 
τού, το, 134) 200. (ὐοπηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ, οπισϑὲν 121, τι3ῷ8. ὀπί. 
σω αὐτῆς] κατ᾽ οπισϑεν ς8. λαλῆσαι] τὸ διαλάξαι (Πς) 13:1. 
τηΔὮιΙ ΓΟς. ἐπὶ καρδίαν] ἐπι τὴν καρδιαν Χ, ΧΙ, τό, 18, 20, 44» 
43» 54) 4) 577) ς8, 63, 64) 71, 75) 76, 7, 84, ὃς, τού, τοϑ, 121, 
128, 131, 1347) 144) 200, 236. (οιηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. σαι. Νίς. εν τῇ 
καρδια 82. τὸ ἐπιςρέψαι] τε διαλλαξαι Χ, ΧΙ, 20, 30, 71, 121. 
ΟὐπΊΡΙ. ΑἸά. τῷ διδαξαι ς9. «ἀ ρίαεαπάαηε (γερομεϊ απαϊαμι) ϑ5γτ. 
Βατ-εδτ. τὸ ἐπιρρέψαι---νεανίας] τῷ διαλλαξαι εαυύϊην εαυτῳ, καὶ 
ἀπαγαγεῖν αὐΐην παλιν προς αὐῇον. καὶ τὸ ταιδάριον τς. ἔς, ουπὶ 
ὥυτὴν ΚτῸ ἑαυτὴν εἴ ἕαυτον ΡΙῸ αὐτὸν, ζ4. ἔς, οὔπὶ εαὐΐον ρίο αὐυῖον, 
82. τα διαλλαγήναι αὐην και ἀπαγαγηναι αὐΐην παλιν προς ἀντον' 
χάι τὸ παιδάριον. 18. τὰ διαλλαξαι αὐΐην και ἀπαγαγεῖν αὐΐην παλ- 
λακην πρὸς αὐτον. χἄϊ τὸ ταιδαριον 19. καὶ διαλλαξαι αὐΐην εαυτω 
και ἄπαγαγειν αὐΐην τσαλιν τσρος ἑαυτὸν και τὸ ταιδαριον 44. τὰ 
διαλλαξαι αὐτὴν αντω χαι απαγαγειν αὐΐην παλιν προς ἑαντὸν καὶ τὸ 
παιδάριον τς. ἢς οὔπὶ εαύτω ρῖο αὐτω, 64, 75) τού, 134. ἢς, ςυπὶ 
ξαυτὼ ΡΙῸ αὐτὴν αὐτω, 84. τῇ διαλλαξαι αὐτὴν ἑαυτω και ἐπαγα- 
γέιν αὐΐην παλιν προς ἑαυτὴν καὶ τὸ παιδάριον “8. ἤς, οὑπὶ αὐτὼ ΡΙῸ 
ἑαύϊω, γ6. καὶ διαλλαξαι αὐΐην, και ἀναγαγεῖν αὐῆην παλιν προς αὖ- 
Τὸν. χαὶ τὸ παιδάριον το8, τα διαλλάγηναι αὐΐην εαυτω καὶ απαγα- 
γέιν αὐΐην παλιν ὅρος αὐτον, χαι τὸ παιδάριον 128. διαλλάξαι αὐτὴν 
ἑαυτῷ [καὶ ὥπαγαγεῖν αὐτὴν πάλιν πρὸς αὐτόν"] καὶ τὸ παιδάριον Αἰεχ τῇ ἐπιςρέψαι αὐτὴν αὐτῷ] διαλλάξαι αὐτὴν μεϑ’ ἑαυτῇ καὶ ἄγειν ἅπαξ πρὸς αὐτὸν Ατγ. τ. ἄς, ῥγρετα ΠῸ καὶ, Ατῃ,. Εά, ἵνα ἐπιγρέψη αὐτὴν ἑαυτῷ καὶ ἵνα τροσαγάγη αὐτὴν πάλιν τορὸς ἑαυτόν δῖαν. Οἷἶτορ. ἐπιρρέψαι αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν, καὶ πτροσαγάγειν ταάλιν τρὸς ἑαυτόν ϑ[αν. Μοί. αὐτὴν αὐτῷ] αὐΐην αὐτω Χ. α αὐτῷ ΟομΙρΡΙ. ᾿ “αν Αδὶ ϑγτ. Βαν. Ἡ ῦτ. αὐτῷ} εαὐΐῳ ΧΙ, τς. Οεογρ. Ἔ καὶ ἀπαγάγειν αὐΐην τσαλιν προς ἑαντον (9. -[- εδάξῃῃ, πῇ ἀπά- γειν, ΑἸ4ά. νεανίας τὸ παιδάριον Χ, ΧΙ, 20, 30, τό, 63. γ1) τῶ. Οοπιρὶ. ΑΙΔ, παιδάριον ρὶ. Ἰητετῖ. 131... νεανίας αὐτῷ μετ᾽ αὐτὰ] νεανίας αὐτῇ μεϑ᾽ αὐτῷ Απτῃ, τ. Απῃ. Εὰ. καὶ παιδάριον ἕν μετ᾽ αὐτῷ Οεοχς. αὐτα μετ᾽ αὐτῷ καὶ Φεῦγος ὄνων] αὐῇ]ε υποζυγιὼν 1ο8, μετ᾽ αὐτῷ 62. . ἣν 5ἴαν, Οἷἶτος. ζεῦγος ὄνων] δεν- 

γος υποζυγιων Χ, ΧΙ, ἀξ, τό, 18, 19, 29, 30, 445 32) 53, 547 3 ς,) κό, 57, 58, 63, 64, γ1, )ς, γό, 77. 82, 84, ὃς, τού, 121) 128, 131, 134) 144) 209. (πρὶ. ΑἸΔ. ΑἸ]εχ. (αι. ΝΊς, ζευγος οαὐῇων (αἱ νἱἀετυτ) 237. καὶ δύο ὄνοι Οϑβοζρ. ϑίαν. ὄνων] υποζυγια 4236. ἡ δὲ εἰσήνεγκεν} ργαεποΐς. καὶ 1, τό, ς3,) ς 7, 77ν (πιαγρ. 8ς.) 2326.- καὶ δὲ εἰσήνεγκεν---πσατρὸς αὐτῆς] και ἐπορευϑὴ ἕως οἰκα τὰ πατρος αὐΐης 
Ἀ, ΧΙ, ας, χϑ, 20; 44) ς4, ςς, ςβ8, 4, γι, 745 76, 82, 84, (πιατρ. 8ς.) τού, 121, 134. ΑΙά. ΑΙοχ. ἤο, ἤπε τα, 10, 30, ςό, τοϑ, 128. (ουρρὶ. 
χαι ἐπορευϑὴ ἕως οἴκξ 682. χαὶ ἀπηῃρὰν ἕως οἴκου πατρὸς αὐτῆς Ἀπῃ. τ. Ασῃ. Ἐ4. καὶ ἐπορεύϑη αὐτὸς εἰς οἶκον πατρὸς αὐτῆς Οεοτρ. αὐτὸν 19] αὐὔην 237. πατρ. αὐτῆς] πατρ. αὐτῆς ϑῖλ. καὶ εἶ. διν] ὡς εἶδεν Απὴ. τ. Αγ. Ἐά. εἶδεν} ιδὲν 29. ΑΙεχ, ειδὸν ξ0. οἰδὲν )ς. ᾧἢ πατὴρ} ἀδεγαὶ ὃ, δἀάϊειτη ἔαργᾳ ᾿ἰπεᾶτω, 1324. κα ὁ Ατπη. 1. Απῃ, Ἐὰ,. καὶ ηὐφράνθη --κατίσχὲν αὐτὸν ἴῃ οοτη. ίε4.} λ ΟΌΠ) ἱπιοιτηθά, ς 7. χαὶ ευφραινομενος ἀπηντηβεν αὐτῳ και ἐκρατησε Τῆς χαειρος αὐε καὶ εἰσηγαγεν αὐτὸν 49. ἐξῆλθεν εἰς ὠπάντησιν αὐτῷ Αγπ. σ᾿. Απῃ. Εά. καὶ ἐξηλϑε, συν εὐφράγσες εἰς συνάντησιν αὐτῷ 5ιαν. ηὐφράνθη] εὐφρανϑ)ὴ 44) 77» ὃς, 416. ηὐφράνθη εἰς συν- ὄντησιν) ταρην αἰς ἀποαιῆησιν Χ, ΧῚ, τς, 18, το, 4ρ, 30, ἐς, κό, «8, 64) 71, τοβ, 121, 148. (ΟπΊΡΙ. ΑἸὰ. ΑΙοχ. Ἰάρην εἰς συναντησιν 63. εὐφραινόμενος πᾶρην εἰς ἀπαϑΐησιν γό, 84, τοό, 134. ηὐφράνϑῃ εἰς συνάντησιν αὐτῷ] εὐφραίνομενος ὡπηντησεν αὐτω 54, 82. ἤρ, πἰᾷ 

ἀπηντισεν, ἧς. 

Ιν. Καὶ κατέσχεν] καὶ ἐρατησε τῆς χριρος αὐῇᾳ καὶ εἰσῃγάγεν 
54» 88) γ6, 82, 84, τοό,χ 34. ἧς, ηἰῆ ἐχράτισε, )ς. Καὶ κατέσχεν τ νεάνιδος] και εἰσήγαγεν αὐΐον ἐν τῳ οἰ αὐτῷ 71. κα 7). Καὶ κατέσχεν αὐτὸν ὁ] , 63." χατίσχεν] ασηγαγεν Χ, ΧῚ, ας, τ8,χ 9, 

49, 30, ςύ, ς8, 64, 1τοϑ, 121, 128. Κζουρὶ. ΑἹὰ. ΑΙεχ. κατίσχειν 
αὐτὸν] κατέσχεν αὐτὸν ἔσω (ἱπίγο) Αττα. σ. Αὐτῃ. Ἑὰ. αὐτὸν---γεά. 
γιδος] αὐτὸν τσρος ἑαντον ς, τιοό. ὃ γαμξρὸς} ὡς γαμῦρος το. ὁ 
ποϑερος 88. ὁ γαμξρὸς---νεάνιϑος) ο πατὴρ τῆς νεανιδὸς ο γαμέρος 
αὐΐα τό, 445. ς3,) ς8, 8ς, 131, 144, 236. (αι. Νίς. ο τυατὴρ αυτου 9 
γαμᾷξρος τῆς νεανιδὸς ςς. ὁ πσατὴρ] οτι ὕατηρ ΧΙ. , ὃ Αἴ. ᾿, 
Ἄγῃ. Ἑὰ. ὁ πρατὴρ τῆς νεάνιδος} α ξ), 1δῖ. Ἢ προς εανον ζο. 
82, 84, 134. - προς αὐῖῇον γ6. τῆς νεαγιδος---ὐλίσϑησαν ἰχεῦ} 
τῆς νεαινγιδος προς αὐῇοχ, και ἔμεινε τῦρος αὐῇον ἥμερας τρεῖς, καὶ ἐφαγον 
Χαι ἔπιον, καὶ ὑπγώσεν ἔχει ξ4. καὶ ἐχάϑισε μετ᾽ αὐτῷ] και ἐμένε προς αὐἷον ζΗ. καὶ ἐμεινε προς αὐῇον )ς, 82. καὶ ἰκάϑισε παρ᾽ αὐτῷ Ἀπῶ. 1. Απῇ, Εὰἀ. καὶ ἔμενε μετ᾽ αὐτῷ αν. μετ᾽ αὐτῷ] - ὁ 
σατηρ τῆς νεᾷνιδος ξς. ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας) πες, 18, 20, 30, 44, 58. 58, 63, 64, γ1, 84, τοῦ, τοϑ, 121) 128, 134. Οοπρὶ. ΑΙα, Οεογς. δῖαν. ἡμέρας 
χαὶ ἔπιον καὶ ηὐλίσϑησαν] καὶ ἔπιον καὶ νπγωσαν καὶ ηυλισϑησαν ξβ, ηὐλίσθησαν] ὑπνωσαν Χ, ΧΙ, 18, 18, 19, 20, 30, ςς, 64, γι, γό, 8, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (οὶ, Αἰά, ΑΙεχ. ἄπο. 5. πη, Ἐά, δίανυ. ὑυὑπνωσεν ὃς. 

ν. Καὶ ἐγώῆο] καὶ ἐγενηϑὴ τς, 
63, 64, γι, )ς, 82, τοϑ, 128. (οπρὶ. 
ἡμέρᾳ] ἐν τὴ ἡμέρα 30, 44, 6. 

18, 19, 29, 32, 4) ςς, ς6, «8, 
χαι ἐγινηϑησαν ξ0. τῇ 

τῇ τετάρτῃ} ἡ τῇ Αττῃ. 1. Ασῆ. Ἑὰ. ὅ8,νυ. καὶ ὥρϑρισαν] και ὠρϑρισε τό, 44» ς4, 579) 59, 77» 84, 1ού, 134) 209, “36. (4ῖ. Νίς. καὶ ορϑρισε 7ς. κ καὶ ς8. Αγῃ. 1. Ἀπ. Εὰ, βοῦς. ὀρϑρίσαγῆις 8[αν. Οἰἶτορ. τοπρωὶ] τὸ πρωΐ (ἔς ἱπῆ) 16. καὶ ἀνεγησαν τὸ πρωΐ 63. καὶ ἀνέςη] ἡνικα ἀνεέςη )6, 84, τού, 134. καὶ ἀνέςη τὰ τοορευϑῆναι] τε τορευϑῆναι ἮνιΧΟΙ ἄνες 54) 59) γζ. τὰ τξορευϑηναι ἡνικα ἀπεςὴ 82. ἀνές] ἀνεςησαν 16, 30, 44, ς3, τό, ς», 58, 63, γγ, ὃς, 131, 1447 226. (δῖ. Νίς. Ἀπη. 1. Αγ. Εά. ϑῖαν. Οἴτου. τῇῷἢ πορευϑῆναι!}) α τῇ Απηο 1. Αση. Ἑά. ϑιαν. καὶ ἔτοι τοορευϑῆναι ϑ8ῖΑαν. Οἴτορ. τοορευϑήνα!} ἄπελϑειν (ἢς ἰηϊτα) Χ, ΧῚ, τς, 18, 1ο, 29, 30, ἐς, ς8, 64. γι, γό, 84, 1ού, 1οϑ8, 121, 128, 134. (Ομηρ!. ΑἸά. ΑἸοχ. εἶπεν ὁ 'πσατὴρ] λέ- γε πατὴρ Αττῃ. 1. Ασιη. Εά. πρὸς τὸν νυμφίον] τῷ νυμφίῳ Αττη. τ. Απ. Εὰ. τὰν νυμφίον) τον γαμᾷξραν 19, 30, ξ4, ςό, ς8, 63, 82, 1οϑ, (ὐοπηρ!. ΑἸοχ. τὸν γαυρον )ς. αὐτῶ] αὐτῷ Οεοῖν. ϑ8ίαν. Στήρισον] ςηριζον 82. φήρισον δὴ 84, τού, 124. Στήρισον---σο- ρεύσεσϑε] εκ ριξόν σα τὴν χαρδίαν κλάσμαῖ, ἄρτι, καὶ μέϊὰ τῶτο το. ρεύεσϑγαι (Άς) ς3. Στήρισον τὴν καρδίαν σε} ξηριξον σα τὴν καρδιαν 44, 77. τὴν καρδίαν σε] σὰ τὴν καρδιαν 11, τό, ςγ, ὃς, 131, 144, 336,23). δῖ. Νίς. ψωμῷ] κλασμαῖι (Χ. πιατρ. βωμῳ.) ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς4) ξξ, 8, 64, γ1) 75, )6, 82, 84, τοῦ, 121) 128, 134. Ο(οπηρ!. ΑἸ. ΑἸοχ. ψωμον τό, 44,1 31. κλασμαῖος το, τοβ. ψω.-. ΜΒ ς7, 144. ψωμῷ ἄρτι} ψωμα ἀρτα 63. ψωμῷ τινὶ ἄρτι Ἀπη. 1. Απὴ, Εά. κλάσμασιν ἄρτα δῖαν. μετὰ τϑτο] μέϊατατο ((ς) τά. τρρεύσεσϑε] πτορενεσϑε ΠῚ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 44, ξ4, 55» 50, ς7, 59, 63, 64, γ1, γό, 77, 84, ὃς, τοϑ, 121, 128, 144) 409, 337. ΟΟμΡΙ. ΑΙά. (δι. Νίο. το ἐὐεσϑαι )ς. ᾿ ᾿ ΟἹ. Καὶ ἐκαϑισαν---ἔπιον] καὶ ἐκάϑισαν ἔφαγον καὶ ἔπιον οἱ δύο ἐπι τὸ αὐτό Αττῃ. τ. Απη. Ἑά. καὶ ἐχάϑισαν οἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔφαγον καὶ ἔπιον Οϑοτς. καὶ ἐκάϑισαν οἱ δύο καὶ ἔφαγον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον ϑ[ασ. Οἴγορ. ἐκαάϑισαν] εκαϑησαν 16. Οομρφι. ἔφαγον), 82. οἱ δύο] ἀμῴοτεροι ΧΙ, τς, 18, το, 20, 30, ξ4, ςς» 38, ςο, 64, γ1, γό, 82, (84, ἢς ν. 8.) 1οϑ, 121) 128, 134. Οομρρὶ. ΑΙά. ἀμφωώτεροι )ς. οἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ] ἐπι το αὖῖο ἄμφοτεροι Ἃ, ΑἸεχ, οἰμφάτεροι ἐπητοαντὸ τοῦ. 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον] καὶ ἐπιον ἔπι τὸ αὐτὸ 82. καὶ λέγει τσατὴρ Ατπι. τ. Αται. Ἐά. 

3 
και 

καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ] 
δ. Ὶ Ν [ω] ’ Ὡρὸς τὸν ἄνδρα) τῷ νυμφίῳ αὐτὰ Ατπι. σ᾿ Ασῃ. Εὰ. τῷ ἀνδρὶ Θεοῖς. ἄνδρα---αὐλίσϑητι] αγνδρα, ἐπιροζως" αἀρξαμενος αυλισϑητι 34. ἤΑγε δὴ] ἀρξαμενος Χ, (ΧΙ. τηδγρ. ἐπιηκως.) τς, 20. 30, 5ς, 64, 71, τα, 134. ΑΙΙ. ΑἸοχ. 

ἀρξαμεενος δὴ 18, 19, ς8, 1οϑ, 128. ἐπιρικως ἀρξαμενος, 6, το. 

τρεῖς ξ9, 73) 82. ΑΙεχ. Αγ). σ᾿. Απ. Ἑὰ.᾿ 

8 λᾺ ᾿Ὶ 3.Ἃ ἐπὶ τὸ αὐτ] ἐπιτοαυτὸ (βς) τό. 

4. 

6. 



ΚΕΦ. ΧΙΧ. 
ἢ ε ᾿ 

ὰ .7. ἢ καρδία σου. 

ν 8. χαὶ ἐχάσισε χαὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

Ὁ," ᾿ Ὁ. 

λ ἵ ΣΟ. 

ἐξιάσατε (Π0) 128. 

ΚΡΙΤΑΙΙ. 

,,,» σ᾿. εν “͵,͵᾿ΌΘΌ. ᾽᾿. ἐν . "3,2 »Ν ε΄ Ν᾿ Σ΄. “Ὁ 
Καὶ ἀνέςη ὁ ἀνὴρ τῇ ππορεύεσσαι αὐτός" χαὶ ἐδιάσατο αὐτὸν ὁ γαμξρὸς αὐτοῦ, 

Ν᾿» Ἐπ μαϑὴς οἷς . “)΄Ά᾽ΣῚ:ΆΣΧΆ᾽:. ζ΄ [ρὲ ζ΄ οι “ πὸ ΝνΝἄ 
Καὶ ὥρϑρισε τοπρωΐ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπ]η τῷ πσπορευϑῆναι" χαὶ 

Ψ ε Ν ἰοὲ ’ ᾿ ὲ ᾽ὔ Ν Ν ΄ ᾿ ἢ“ ΄ Ὡ, ρ Ν ς γ᾽ 

εἶπεν ὁ πτατὴρ τῆς γεάγιδος, Στήρισον δὴ τὴν χαρδίαν σα, χαὶ «ρἄτευσον ἕως χλῖναι τὴν ἡμέραν' 
χαὶ ἐφαγον οἱ δύο. 

Ν » ῳ.2 ε ΣΝ " ρ". ΟΣ Ν Ν ε ν.. » »᾿ κε ; 
Καὶ ἀνέςη ὁ ἀνὴρ τῇ πορευϑηναι αὐτὸς, χαὶ ἡ “παλλαχὴ αὖτϑ, χαὶ ὁ γεα- 

γίας αὐτϑ" χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γαμδρὺς αὐτὸ ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος, ᾿Ιδδ δὴ ἡσϑένησεν ἡμέρα εἰς 

ΤῊ ἑσπέραν" αὐλίσθητι ὅδε, καὶ ἀγαϑυνϑήσεται ἡ χαρδία σου, χαὶ ὀρϑριεῖτε αὔριον εἰς ὁδὸν 

ὑμῶν, χαὶ πορεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σᾶ. Καὶ οὐχ εὐδόχησεν ὁ ἀνὴρ αὐλισϑῆναι, χαὶ ἀγέςη καὶ 

ἄπηλϑε, χαὶ ἦλθεν ἕως ἀπέναντι ᾿Ιεξβς, αὕτη ἐςὶν ἹἱἹερσαλὴμ, καὶ μετ᾽ αὐτῷ ζεῦγος ὄνων ἐπι- 

λα δὴ Οεογα. 
ϑήητω ἡ χαρὰ σε ξ4. ἔς, πῇ επιείκεως, 82. 
ἐπιεικὲς μεῖνον ζ9. ἐπὶ οἰκὸς ([ς) μεῖνον ᾽ς. 
82. ἀρξάμενος αὐλήσϑητι ΤΟ οπηρί. ἀρξάμενος ἐντεῦϑεν αὐλίσϑητι 
Αστῃ. 1. Απῃῇ. Εα4. ἄγε νυνὶ καὶ κοιμαξ ϑἴαν. αὐλίσϑητι] ῥτε- 

ταϊτῖ. καὶ το) ςό, ς8, 64, 1ο8. ἀγαϑυνϑήσεται) αγαϑυνϑήτω Χ, 

ΧΙ, το, 18, 19, 29, 30, ςς, εύ, ς8, 64, γ:1, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 
1219) 128, 1349 209. ΟΟἸΠρ]. ΑἸά. ΑἸΙεχ. αγαϑύυνθητο )ς. 

ΨΙΙ. ὁ ἀνὴρ τὰ πορεύεσϑαι αὐτός} ἀπελϑειν ο ἀνὴρ ξ4» 59» 75» 

82. τῇ τορεύεσϑαι) απελϑειν 1:9, τοβ. τὰ πορεύεσϑαι αὐτός] 
ἐπελϑεῖν (οιηρὶ. Αἰεχ. τορεύεσϑαι] ἀπελθεῖν Χ, ΧΙ, ςς, ς8, 84, 
134. πορευϑηναι τό. ππορεύεσϑαι αὐτός] α αὐἼος 11, τό, 18, 19» 

44. τό, ς7ν. 775 131) 1345) 144. 200, 236. 237. ΑΙά. (αἴ. ΝΊς. Αττι. 1. 

Ατηι. Εά. δίαν. απελϑέειν τς, 18, ,29, 30, ὅ4, γι, γ6, τού, 121. 
τορευϑῆναι 53. τοορεύεσϑαι αὐτός" καὶ ἐξιάσατο] ἀπελϑεῖν καὶ 

ἐδιάσατο) τταρεξιασαῖο 200. γαμξρὸς) 
πεένϑερος ξ 3) 9, 78» 82. γαμθρ. αὐτὰ γαμξρ. αὐτῇ Απη. τ. 
ΑἸ} 4}Ὲ οἵηπεβ. Ασπι. Εά. καὶ ἐκαϑισε] κα ςς. 8ϊαν. Οὗἶσορ. καὶ 
παλιν ἐκαϑισε γ6, 845) τού, 134. καὶ ἐκαϑῆσε 131. Οοπηρ. καὶ 
ἐκάϑισε καὶ ηὐλίσϑη] καὶ παλιν ηυλισϑὴ τς, 18, ς 4; όμ. 82, (το8. υἱ 
ν]ἀεῖυτ.) 128. Αἰεχ. χαὶ παλιν ηυλισϑι 75. καὶ ηὐλίσϑη] καὶ 
πάλιν ηυλισϑὴ 19) 58. ΑἸά., ηὐλίσϑη ἐκεῖ} Τα. Ατπι. 1. δἰ ϊΐχυθ 
οπῖηεβ. Απη. Ἐὰ, ηὐλίσθησαν ἐκεῖ 511ν. Οἶτορ. ἔμενεν ἐκεῖ ϑίαν. 
Μοίᾳ. 

ὝΠἼΠΙ. Καὶ ὥρϑρισε] καὶ νέςη ϑῖδν. Μοίᾳ. τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

τίμπῆς} ἐ ἐν τῇ τπίμπἼη ἡμέρᾳ 81ν. τῇ τυίμπῆη] τὴ τρίτη 11. 
τὸ ἢ πορευϑῆναι] ἀπελϑειν (ἢς ἱπῖτα, ς4) 75» 82.) 209. τῇ 5 πορεύεσθαι 
πη. ἙἘά. ἵνα τορευϑὴ αν. Μοίᾳ. καὶ εἶπεν] Ἤ αὐΐω 71. 
εἶπεν ὁ ὁ πατὴρ] λέγει πατὴρ Ἀπ. 1. Ατη. Ἐά. ὁ πατὴρ τῆς νεά- 
νιδος} ο πενϑερος αὐτῇ 71. Στήρισον δὴ] α δὴ 20, 44, ς9, 63, 71» 
)ς, 82, τ28. ΑΥπ). τ. Ατη). Ἑά. Θέ οτρ. ξηριζον δὴ γ6, 77. Βιαθεῖ δὴ 
ἴῃ ομαγαξς. πηΐποσε ΑἸεχ. ᾿Στήρισον δὴ---οἱ δύο] ςηρισον τὴν καρδιαν 
σε, καὶ διεπλανα αὖον ἕως ΠῚ ταρελϑη ἡ ἢ ἡμέρα, και ἐφαγον καὶ ἔπιον 
ἀμφότεροι 54. δὴ τὴν καρδίαν σε} τὴν καρδίαν σε δὴ ἀρτω τς, 18, 
64, 1.28. καρδίαν σξ] “ ἀρτω Χ, ΧΙ, τό, 19, 29, 30, 44) 52) 53» 

ξό, ς7, 58, 63, 71, 755) 76) 77.) 84) 8ς, τού, τοϑ, 121) 134.) 144) 200) 
236, 237. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. Αστ. τ. Απῃ. Ἐάὰ. ϑ8[αν. 

Ἕ ἄρτος (Π6) 82. καὶ ςράτευσον] ἐπλάνα αὐτῶ (Πς) 82. 
ϑγγ. ΒΑι-- Ηδθργ. καὶ ἄρϑητι. (οἰευανε) Αγη. σ. σῇ). Ἐά. καὶ ! σρά- 

τευσοντ- ἡμέραν) καὶ μετὰ τῶᾶτο πορεύσῃ" καὶ ὅτω ἰκράτησεν αὐτὴν ἕως 
ἐξέκλινεν ἡμέρα 514ν. Οἶτορ. καὶ μένε ἕως κλίνη ἡὶ ἡμέρα ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 

εἰ αὔερεὶς υἱτὶ δια έοπες ἱμεγοίσαὶ ἀει, ροεα ῥγοβεϊξατῖς νυν. ςρά- 

τευσον) ςρατευϑητι Χ, (Χ1. ἴῃ τραγσ. διεπλανω αὐ]ον) 20, 30, τό, ς8, 
γ1γ 76, 84. τού, 1ο8, 121) 128, 134. Οομρὶ. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. ςραγεύ- 
ϑητι (0) τς, 18, 64. (ππαγρ. 8ς.) διεπλατυνα αὐῇον τό, 131. 

ἤΑγε δὴ αὐλίσϑητι) 

ἐπιεικέως" (ἢ) μεῖνον 

3 
καὶ 

εοἕ ΤΟΓΟΙΕ 

“«λάνα αὐτῶ (βς) ζ3. διεπλαψα αὐῇον ς7) 59, 755 8ς) 144» 2009 230, 

237). (ἵ. Νίς. ξρατευϑὴ 6. ἕως κλῖναι] εῶς 5 τραρελϑη ς9. 

εὡς καὶ κλινὴ 84. ἕως κλίναι---οἰ δύο] εως κλίνη ἡ ἡμεραγ καὶ ἐφαγον 

καὶ ἔπιον ἀμφοτεροι Χ, τς, 18, 29, 58, 64, 121, 128. (πρὶ. ΑἸά, 

ΑΙεχ. ὥς, ἤπε ἡ, ΧΙ, γ1, τιο8. εὡς κλίνει ἡ ἡμέρα και ἐφαγον και 

ἔπιον οἱ δυο ς6. ὥς, πἰῇ κλινη, 63.. εὡς καὶ τταρελϑη ἡμερῶ καὶ ἐφα- 
γον καὶ ἔπιον ὥμφώτεροι 7ς. ὅς, ΠΙΠ ἀμφοτεροι, 82. εὡς αὶ ἐχκλινὴ ἢ 

ἡμέρα και ἐφαγον καὶ ἔπιον ἀμῴοτεροι γό. ὥς, πιῇ κλινη ΡΓῸ ἐχχλινῆν 

134. ἕως κλῖναι τὴν ἡμέραν] εως χλινὴ ἡ ἡμέρα τηᾶγρ. ὃς. ΑΥΠῚ. 1. 

ΔΑ. Ἐά. ἑωσοῦ (Πς) κλίνη ἡ ἡμέρα τοό. καὶ ἔφαγον] και ἐφα- 
γον καὶ ἐπιὸν τό, 445) ξ2,) ξ3ν» 57), 8ϊ,), 131) 144) 209, 236, 237. (Δῖ. 

Νῖς. Απι). 1. Απτη. Ἑά. (σεοῦρ. δ'αν. χα ἐφῶᾶγον καὶ εἥινον 77. 

καὶ ἔφαγον οἱ δύο] καὶ ἐφαγὸν καὶ ἐπιὸν ἀμφοτεροι 19) 30, τού. οἱ 

δυο] ἀμφοτεροι τηᾶγρ. ὃς. 
ΙΧ. τὰ πορευϑῆναι] τα προσελθεῖν. ζ9. λα τῷ Ασπ). 1. ἄγῃ. Εὰ, 

ΤῊ πορεύεσϑαι ϑῖαν. ΘΙτο, ἵνα πορεύηται ϑίαν. Μοῖΐᾳ.. - ὥορευ- 
ψοι. 11. 

ἴΑγε δὲ-ἡ καρδία σα] ἐπιεικως μεινον, χαὶ ἀγαϑυν-. 

διε- 

“λατυνα (ίοπε διεπλατυνε) αὖον 44. διεπλατυνεν αὐτὸν ς2, 77. δὲιε-᾿ 

ϑῆναι] απελϑειν τηδῦρ.. ὃς. ἡ παλλακὴ αὐτῇ} καὶ ἡ παλλακὴ αὐτῇ 
Αἰ. 1. α αὐτῷ Ατηϊ. ΕἘά. ἡ παλλακὴ αὐτῇ μετ᾽ αὐτῷ ϑίαν. 
Οἴἶτορ. ὁ νεανίας] τὸ παιδάριον Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ς 4, 
ξξ,) τό, ς8, 63, 64, 71. 7ς, 76, 82, 84.) (τας. ὃς .) τού, τοβ, 121, 

1428, 134. Οοπιρὶ. ΑἸἰά. ΑΙεχ. Θέοις. ὁ νεανίας αὐτῷ } τὸ τταιδὰ. 
ριον αὗτῷἪ ΑἸ. τ. Απῃ. Εά4. ὁ παῖς αὐτῷ ϑίψαν. αὐτῷ ὁ γαμξρὸς 
αὐτῷ} κα 71. ὃ δ γαμβρὸς αὐτε})]κ 10, ς8, 82, τοό. ὁ πενϑερος ἄν» 

18 τς) το. α αὐτῇ Οεοίς. ὁ γαμξρ. αὐτῷ ὁ πατ. τῆς νεᾶν.] ὁ 
πατὴρ τῆς νεανιδος ο γαμθρος αὐτῇ 18. 0 πένϑερος αντϑ ἢς. πατὴῤ 

τῆς γεανίδος ΑΥγλ. τ. Ατηϊ. Εά. Ἰδὲ δὴ] α δὴ 19, 52) 63, τού. 
Ατπι. 1. Αστῃ. Εά, ἰδὲ ἤδη Οεογρ. δῖδν. Μοίᾳ. ἰδὲ νῦν δῖαν. Οἴἶτος. 
ἠσϑένησεν) κεκλικεν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 20, 44, 52, 53, ς7, ς8, 64, 
1) 76, 84, (8ς. ἴῃ τπλᾶγρ. υἱ ἘΔ.) τού, τοϑ, 121, 131) 12ῳ) 200, 216, 

217. Οομρ!. ΑΙά. (ας. Νὶο. εχλινὲν τό. κεχλινὲν ξξ,) 128. κε- 
κλυχὲν 77. κεχλῆχεν (Ὁουτ, πῇ. τες, κεχλικὲν) 144. ἔρρεψεν ΑΥτπΊ. 1. 
Ατηι. ΕἘά. τελεῖται 8[αν. Οἴἶτορ. ἐξέκλινεν δ514ν. Μοίᾳ. ησϑέ- 

γησεν--γαϑυνϑήσεται] εἰς ἐσπεραν χεκλικὲν ἡ ἡμέρα. καϊαλυσον δὲ 
καὶ σήμερον, καὶ αγαϑυνϑησεται ς4. ἔς, ηἸῇ εκλινεν, 82. εἰσπέραν 

(πο) κεχληκεν ἡ ἥμερα καϊαλυσον ὡδὲ και σήμερον. καὶ αγαϑηνϑη 7 5- 

ἡσϑίν. ἡμ. εἰς τὴν ἑσπέρ.] εἰς ἑσπέραν κέκλικεν ἡ ἡμέρα ΑΙεχ. ἡμέ- 

ρα) ἡ ἡμέρα τ, τό, 19, 29, 44ν 53, 56, ς7, ς8, 63, 64, γ1, γό, 77, 

845 τού, 1οϑ, 121) 128, 131) 134) 144) 236, 237. (οιῃρί. (Αἴ. Νῖς. 

Αστη. τ. Αγπι. Ἐά. 8[αν. Οἰἶἕγος. εἰς τὴν ἑσπέραν] α τὴν ΧΙ; τς, 
16, 18, 19, 29, 53» 55» 56, ς7, 63, 64, 71) γό, 77, 845 8ς, τοῦ, τοϑ, 
121, 128, 134. 209, 236. (οπιρὶ, ΑΙά. (αι. ΝΊς. προς εσπερῶν 44. 

καὶ ἑσπέρα ἐςίν Οεοτς. αὐλίσϑητι] αυλισϑητι δὴ Χ. ᾿ καΐαλυσον 

τς, 18, 64, (πιατρ. 8ς.) 128. καὶ αὐλίσϑητι Οεοτς. ϑίαν. Οἴτορ. 
αὐλίσϑητι ὧδε] καΐαλυσον δὴ ὧδὲ ετὶ σήμερον καὶ μεινῶτε ὧδὲ 10, 
τοϑ. Οομρὶ. ἔς, οὐπὶ δὴ ἴῃ ομαγαές. πγίποτε, ΑἸεχ. αὐυλισϑητι ὡδὲ 

ετι σήμερον και μεινῶτε ὧδὲ 48. καὶ καΐαλυσον ὧδὲ καὶ σήμερον ςο. 
Τύ. Αση,. 1. Απῃ. Εά, μένε ὧδε ϑῖαν. Μοίᾳ. ᾿ὧδὲ}] ὡδὲ και ση- 

μέρον 76, 84, τού, 134. ἀγαθυνθήσεται) αγαϑυνθήτω 1ς, 5 ζ» 
γι, γ6, 84), τού, τ21. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἀγανϑησεται 18. ἀγα. 
ϑυνϑέτω 134. ὀρϑριεῖτε] ορϑριητε 75. ὀρϑρίει ΑἸτη. τ. Ατηγ. Ἐά. 
εἰς ὁδὸν] εἰς τὴν οὖον Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 30, 44, ς3, τό, ς7, ς8, 

63, 64. 71, 74» 76, 77. 82, 84, ὃς, τού, 1ο8, 121, 128, 131, 134. 
144) 209, 23). Οομηρὶ. ΑΙ4, ΑΙεκ. (δὲ. Νίς: εἰς ὁδὸν---σκήνωμά 
σΒ)] α οὐτῃ ἱπῖοιτηθά. 236. εἰς ὁδὸν ὑμῶν) εἰς ὁδόν σὰ Αττα. 1. 

Αττι. Ἐά. καὶ πορεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμα σἈ} κα 75. πορεύσῃ] 

απελευσὴ Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς4. τ, 58, 64, γι, γό, 82, 84, τοό, 
1τοϑ, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἀπελευσεις 19. εἰς τὸ 
σχήνωμα] εἰς τον οἶκον 409. (αἴ. Νίς. σκήνωμα σ:] σκήνωμα ὑμῶν 
ΟΘεογρ. σκήνωμα τὸ ἕαυτξ ϑ8ῖαν. , 
ΟΣ, εὐδόκησεν] ἡϑέλησεν Χ, ΧΙΎ, τς, 18, το, 29, 30, ς4, ςς, τό, 

58, 63, 64, 71, 75, 76, 82, 84) ὃς, τού, τοβ, 121, 128, 134. ΟΟΠΡΡΙ. 
ΑἸ4, ΑΙεχ. Ατὐτῃ. 1. Αγην. ΕἘά, ηὐδόκησεν (ας, Νίς. ὁ ἀνὴρ] α 236. 

αὐλισϑῆναι] -ἰ ἐκεῖ Απῃ. 1. γα). Ἐά. καὶ ἀνέςη καὶ] ἀλλ᾽ ἀνέρη 

καὶ Ατη.. 1. ΑτπΊ. Εά. καὶ αἀναζας ϑῖαν. Οἴτορ. καὶ ἀπῆλϑε] 

χαι ηλϑὲ 82. καὶ ἦλϑεν ἕως] καὶ τσαρεγενέϊο εως Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 
290, 54) 5.5» 8, 64, 7ς, 76, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. (οἴηρὶ. καὶ 

ἡλθϑὸν ἕως 53. καὶ ἀπήλϑὲν ὡς ς7. καὶ παρεγενέτο ὡς γι. καὶ 
ἐπορευϑὴ ὅλϑεν ἕως Ατπι. τ. Ατπι. Εά. 

121. ΑΙά, ΑΙοχ. 

ἦλϑεν] τυαρεγένοντο 30, 
ἀπίναντι] καΐεναντι τς, 18, ς8, 64, )ς, 82, τοβ, 

2409. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. ἔναντι (δῖ. ΑΊο. Α Θέοτρ. Ἰεξδὲς]᾿ Ἰωβὼν 
(ῆς πα) Θεοσσ. αὕτη ἐςὶν] καὶ αὐτὴ ἐγὶν δίαν. Οὔἶτορ. αὕτη 

ἐςὶν--- ἕως Ἰεξές ἴπ οοπι. [ε4.}] κα 2 36. αὕτη ἐςὶν Ἱερεσαλὴμ] πποῖς᾽ 
ἱμοϊυάϊε ΑἸεχ. Ἱερεσαλὴμ] ἡ ἢ Ἱερεσαλήμ 44- καὶ μετ᾽ αὐτὰ] 
χαι μετ, ᾿ αὐῇον ζ2. καὶ ἥν μετ᾽ αὐτῷ 54) ζ9, 7ζ9 8:, 8... τού, 134." 

ζεῦγος ὅ ὄνων ἐπισεσαγμένω»] δύο ὄνοι καὶ ἐπισεσαγμένοι ιδοτρ. δύο. 
ὄνοι σὺν φορτίοις ϑίασν. ὄνων] υποζυγιων Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 29, 30, 

ς4, ςς, 58, 64, 715) 755 76, 82, 84, τού, τοϑ, 121») 128, 134. (ΠΡ. 

ΑΙ4. Αἰεχ. ἐπισεσαγμένων] υποσεσαγμένων 76. φαλλακ. αὐ- 

32, 



ΚΡΙΤΑΙ, "Ὶ 

“" “. “Ψ ΚΣ Ἴ Θῆει ν. εε Νὴ 
σεσαγμένων, χαὶ ἡ παλλαχὴ αὐτῷ μετ αὐτᾶ. Και ἤλθοσαν ἕως “ χαὶ ἡ μην "" κῆρ ΕΝ 
σφόδρα, χαὶ εἶπεν ὁ γεανίας πρὸς τὸν αὔριον αὐτῇ, Δεῦρο δὰ καὶ ἐχκλίνωμεν εἰς τ Ιε εσὶ 
ταύτην, χαὶ αὐλισθῶμεν ἐν αὐτῇ. Καὶ εἰπε πτεος αὐτόν: υξιοξ ιαυτο; Οὐκ Ἵ ἐνᾶμεν εἰς πό- 12. 
λιν ἀλλοτρίαν, ἐν ἦ ἐκ ἔςιν ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ ὧδε, χαὶ παρελευσόμεϑα ἕως Γα ά. ̓ Καὶ εἶπε 13. 
τῷ νεανίᾳ αὐτῇ, Δεῦρο χαὶ ἐγγίσωμϑν ἑνὶ τῶν τόπων, καὶ αὐλισϑησόμεψα ἐν Γαδχᾷ ἢ ἐν Ραμᾷ, 
Καὶ ππαρῆλϑον χαὶ ἐπορεύϑησαν, χαὶ ἔδυ αὐτοῖς ὃ ἥλιος ἐχόμενα τῆς Γαδαᾶ, ἤ ἐξὶ ἔν τῷ Βε- 14. 
υἱαμίν. Καὶ ἐξέχλιναν ἐκεῖ τὸ εἰσελθεῖν αὐλισθῆναι ἐν Γαδαᾷ' καὶ εἰσῆλϑον, χαὶ ἘΑΑ δῈΣ; 1, 
ἐγ τῇ “σλατείᾳ τῆς πσόλεως, χαὶ οὐχ ἦν ἀνὴρ συνάγων αὐτὰς εἰς οἰκίαν αὐλισδῆναι. Καὶ ἰδοὺ 16, 
ἀνὴρ πσρεσξύτης ἤρχετο ἐξ ἔργων αὐτῷ ἐξ ἀγρᾷ ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ ὃ αγήρ ἦν ἐξ ὅρες ᾽'Εφραὶμ, χαὶ 

: ἐς ΠΥ ὕρο ϑῖαν. τῷ νεανίᾳ} τῳ παιδαριῳ Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 20 
τ} Ἡὐραρον; τ ἐηδβ τ πέρ! Νὲ δῃ ΆΒΕΣ ον τάμε εν μερί ̓  μὴ 8, 63, 64, 84 84) 1Οϑ8, 121) ΜΗ: 134. (οπρ]. ΑΙά. λίαν μὴ 
18, 128. ἐπ᾽ αὐἷον 19, τοϑ. -Ἐ καὶ ο παι αὐτὸ ς4, ςς, 7}, 76, ἘΝ ΡΣ Ὁ ΣΕ ΤΠ ΣῈΣ δαριω) ἘᾺΝ 
τοό. καὶ παις αὐῇα ζ9. επ᾽ αὐΐων (ᾳυοά 444. ἴῃ ΠΊΆΓΡ.) »ἃ μώρε ἄριον (Άς) 54. το παιδαριον (ςοιτ. το τ λβ ιν 795. Τὼ δὶς αὐτῇ 64. -Ἐ καὶ οτσαις αὐτὰ μετ᾽ αὐΐξ 82. ..237. ἐπ᾽ αὐτῶν με δαρία (ἢς) ιο6. τῶ νεάνισχω 237. Δευρο καὶ ἐγγίσωμεν) πσιὴς 
αὐτῷ ΔΩ͂; 

ο΄ ὅωμεν (υξ νἱάἀετυτ) καὶ ἐγγισωμεν τηᾶτρ, 8. καὶ ἐγγίσωμ»} χαὶ ΧΙ, Καὶ ἤλϑοσαν] καὶ λϑὸν 200. (αἱ. Νίς. καὶ ὅτε ἦλϑα- ἐγγίσομεν ΑΙά. , καὶ Απη. τ. Ατη). Ἐα. δίαν. ἐγγισωμεν ἕν!] σαν ϑίαν. Οὗτορ. Καὶ ἤλθοσαν ἕως ᾿Ιεδές] αὑτοι καῖα Ιεξες Χ, εἰσ ἐλϑώμεν εἰς ἐνα 19, 1ο8. ἔλθωμεν εἰς ἕνα ΑἸεχ. δ] εἰς εἰν ΧΙ, το, 29. τς. Οοπιρί. αὐτοι καΐα Ιεξκς, αὐτὴ ΤΡ [ερεσαλημι δ 755 76, 82, 84, Ἴρου, 154: ΕΠ: "Ἔ ἐξ "τ᾿ Πάρε μέν με φβε μου 
1ς,), 64, 128. ΑἸά. - καὶ αντοι ἡλϑόοσαν καΐα Ιεξας" αὐτὴ εςιν Ϊερι- ἕνα ϑίαν. Τῶν τόπων] τὸν τῦπον 7ς. ἐκ τόπων ΑἸτῃ, 1. Αστῃ, Ἑὰ, σαλημ 18. αὐτοι ἧσαν καΐα Ιεξὰς (4, ς09, γύ, 82, 849 τού, τ 34- δίαν. αυλισϑησόμεϑα) αυλισϑωμεν Χ, ΧΙ, Σ 55 18, 20, ἐς, ςβ, Δ 74ν 108. Αὐτῷ καΐα Ιεδὰς 121. Ἔτι αὐτῶν δγΐων κατὰ Ἰεδὲς 4, γι, γό, 845) τοῦ, τοϑ, 12 1, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. ἄαὺς Αἰεχ. καὶ αὐτοὶ ἀπέναῆι Ἰεδὲς Αττῃ. τ. Ατηι. Ἑά. ἕως Ἰεξά.] λισϑησωμεϑα 44. καϊαλυσωμεν 54. 75» 82. χαϊαξησωμεν 59. με- ἄντοι καῖα Τεδας τηᾶῦρ. ὃς. καὶ ἕως Ἰεδὲς δ5ϊΑν. Οἰἴπορ. χαὶ ἡ γῶμεν δίαν. ᾿ ἐν Γαξδαά ἢ ἐν Ῥαμᾷ] ἐκεῖ ἐν Γαβαα ἐν Ῥαμα ξ2. ν ἡμέρα προξεξήκει] και ἡ ἥμερα πκεκλικυια ΧΙ, τς, 20, 30, ς8, 64, 84, Γ αθαα" παρε πεν παιδαρίω" δεῦρο ἘΥ 55 Ῥαμὰ τοῦ, ἐν Γ αδαὸν (τρᾶγρ. 8ς.) τοό, τοϑ, 134. (οιρὶ. Διά. ΑἸεχ. χαι ἡ ἥμερα κεχλικχε ἢ ἐν Ῥαξέ Οερογς. ἐν Γαξαὸν ἢ ἐν Ῥαμᾷὰ ϑίαν. Ὁ ἂν Ῥαμᾷ] λἢ 18, καὶ ἡ ἡμέρα χεκλικῦα (80) το. καὶ τ ἡμέρα κεκληκυια 54, γι, τό, 44, 57, 77, ὃς, 131, 144, 436, 437: αι. Νὶς, ἡ εν Ῥαμαᾳ 18, 82) 121. καὶ ἡμέρα καικλιυΐα (ῆς) )ς. καὶ δὲ ἡμέρα ἔκλινε πρὸς ἑσπίς μιλθεῖ ἴῃ οματρέξ, πόπογε ΑἸεχ, “ τν ῥαμὰ ἐν δίαν, Οἴτορ, καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλινε πρὸς ἱσπίραν 8ιαν. Μοῶ, ΧΙΨ. Καὶ παρῆλϑον] κῶὶ 44. α πῃ, ἘΔ, καὶ ἐπορεύθη. προξεδήκει] κεκλινυιῶ ξς. κικλικε 128, καὶ εἶπεν ὁ. γεαγίας} λέγες σαν] αὶ το, τοϑ. Οοπιρὶ. α χαὶ Απῃ. 1. ἐπορεύϑησαν] απηλϑυ» τὸ παιδάριον Ατηι. τ. Απη. Εά, ἐ γεανίας] τὸ τραιδαριον Χ, ΧΙ, Χ,, ΧΙ, 15, 18, 20, 30, 64, γι, γό, 82, 84, ὃς, τού, 141:, 128, 134. 1, 18, 109,20, 30, (4) ς (9 τό, 8, 63, 64, 71) 78. 76, 82, 84, τού, ΑΙά. απηλϑεν 75. ὀὐπῆλϑον [ἐν Γαφαᾷ] ΑΙεχ, ἐπορεύϑησαν--ἰν 

108, 121) 148, (131, δ]. Ἰποτί.) 134.. Οοτηρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. ὁ ταῖς τῷ Βενιαμίν] ἀπηλϑον" εδὺ γὰρ οηλιος επ᾿ αὐδς πλησιον της Γαξαα, κα Οἰοῖξ, ϑίαν, τρὸς τὸν κύριον] τῷ κυρίῳ Αταν, τ. Ατπι, Ἐά, Θερτς. εξι τὰ Βριάμιν κά. καὶ ἡ] ὡἐν ὙΡ 15» 18, 10, 40, 64, γς, 8, αὐτα] εαὐῖς Χ, ΧΙ. αὐτῷ Αταν τ. τωι. Ἐά. Οεοις. δαν. δΔεῖρο ἴοϑ, 28, αὐτοῖς ὁ ἥλιος] ο ἥλιος ἄντοις ΤΠ, τό, 44, ς7, 77, 8ς, 
δὴ] αϑὴ τῶι. Δεῦρο δὴ καὶ ἐχκλίνωμεν] δεῦρο ἐκκλίνωμεν ΑτΩγ. χα. 131) 144) 236. 237. (δὲ, ΝΙς, ο ἡλίιος ἐπ᾽ αὐΐους ξ9,) 73, Δ. κα αὖ- Αττα. ΕΔ, εος. δεῦρο δὴ ἐκκλίγωμεν 8[αν, ἰχκλίνωμεν] ἐχκλινα- τρις 309. ὅϊαν. Οἴἶτος. μαρεῖ αὐτοῖς ἰη οἰιαγδέξ, τοΐποσε Αἰεχ ἐχό- 
μὲν ιφι. Αἰά, εἰς πόλιν] εἰς τὴν πολιν Χ, ΧΙ, 5918, 54, 8, 64, μινα τῆς Γαβαὰ] πλησιον της Γαξαα 59» 79. 8α. ἐχόμενα τῆς Γα- 
71, 76, 82, τού, τοβ, 128, 134. Οὐοπιρὶ. Αἰεχ. Ασα. σ᾿ Ασπι. Ἐὰ, δαὴν Θεοῦ. ἐγγὺς τῆς Γαξαὸν ϑ8[αν. ἥ ἐρὶ] καὶ ερι 53- ἐρὲ εἰς τὴν ὥολειν 75. τῆς Ἰεξ5σὶ] τα Πεδωσιν Π. τὰ Ιεδεσαιε Χ, ΧΙ, ἐν τῷ] ἐξὶ τὰ τό, 20. ἐν τῷ Βενιαμίν) , ἐν 1. τα Βενιαμειν Χ, 14) τό, 18, 20, 44, 83» 545) κς,) (6, 63, 64, γ1. 7589 77. 85, ὃς, το, ΧΙ, 29, 6, τα:. ΑΙά. ΑΙεχ. τὰ Βαινιαμειν 15. τὰ Βενιαμιν 18, 
121) 148, 131) 1447) 200, 236. Οὐρὶ. ΑἸὰ, ΑἸεχ. Οαϊ. Νίς. Ιεδρς 30, 46, 53, 57, 4971, γό, 77, 82, 8ς, τοῦ, 128, 131, 134) 144, 236, σαιδ ς, 23). Ιεδασσαιβ ξ8. τῷ Ἰεξεσὶ ταύτην] κ 76, 84) τού, 4237. (οτηρί. (δι. Νίς. Αστη. σ. ἅπη. Ἐά. Τὼ Βενιαμφιν ςς, ς8, 134. Ἰεδασαίων Ατῃι. τ. Ατῃ. Ἐάὰ. ταύτην Ἰεδὲς 8ιλν. αὐλ- τὰ Βενιαμῆν ς. ατῳ τοϑ. τὸ Βενιοιμιεέν Οϑοτς. Βενιαμὶν ϑίαν. σϑώμεν] αὐλιϑῶμεν (Π0) 134. μένωμεν δῖαν. Μοΐᾳ. αὐλισϑῶμεν ΧΥ. ἐξέκλιναν} ἐξέκλινον ς9ς. ἐξέκλιναν ἐκεῖ] α ἐκεῖ Οεοις. 
ἐν αὐτῇ] μένωμεν ἐκεῖ 5ν. Οἴἶτορ. ᾿ ἐκεῖ τῷ εἰσελϑεῖν αὐλισϑῆναι] καὶ εἰσῆλθον ἐκεῖ καὶ ηὔλισϑησαν ΧΙ. Καὶ εἶπε Ὡρὸς αὐτὸν] καὶ λέγει αὐτῷ Ἀπ. :. Δ. Ἐά. Οὐεογς. τὰ εἰσελϑεν} 3. αὐλισϑῆναι 19] καὶ καΐαλυσαι 
καὶ εἶπεν αὐτῷ Οεοτρ. . πρὸς αὐτὸν] προς αὐΐην τ8. τορὸς αὐ ΧΙ, το, ς4, 64, ᾽ς, 76, 85, 84) τού, 148, 134. (πρὶ. καΐαλυσαι 
τὸν ὁ χύριος αὐτὰ] ο Χυριος αὐτῇ προς αὐον ς4,) 7ς,), 82. Αἴεχ, ὁ Σξν 18, 29, 30, ςς, 58, 71, τοϑ, 141. ΑἸά. Αἴεχ. Ῥταταῖτε, καὶ 
κύριος. ] ., ὁ Αππ, τ. Ασὰν Ἑά. Οὐκ ἐκκλινξμεν] αὶ μη ἐχχλίνμεν ΑἈπῃ, σ᾿ Ασῃ Εὰ, μύειν δῖαν. αὐλισϑῆναι ἐν Γαξαᾷ] και καῖα» 
15, τοδ, 128. ΟπΙρΙ. κ: μη ἐχκλινωμεὲν 18. κα μὴ ἐκκλίνω (4, 85. λυσαι 9. ἐν Γ αϑαᾷ] εἰς Γαδαα 19... ς4, 739 82. ἐν Γαδαὸν 
ὁ ἐχλιγωμεν 63. καὶ μὴ ἐγκλίνω )ς. καὶ μὴ ἐκκλινῶ ΑΙεχ, ἐχκλινξς Αᾶς ἰη85) Ὅρος. ϑιαυν. καὶ εἰσῆλϑον] καὶ εἰσηλϑαν ςγ, 8ς, 226, 
Μεν] ἐκχλιγέμεν ἡμεῖς 237. Οεοτν. εἰς πόλιν ἀλλοτρίαν] προς τὴν εἰσῆλθον καὶ ἐκάϑισαν] φῳσηλϑε και ἐχαϑισεν 10, ςς, 48, τοβ, 121. 
πολιν ἀλλοτρίων γ1. εἰς τὴν πτόλιν τῶν ἀλλοτρίων Αττῃ. τ. Αστη, Ἐά, (οπιρί. ΑΙά, Αττι. τ. Αστω, Ἐά. εἰφσηλδαν καὶ ἐκαϑισιν 63. -ἢ ἐκεῖς 
δἰλλοτρίαν] ἀλλοτριε Χ, ΧΙ, ας, 18,29, 54) ς8, 64, 82, 84, τοβ, 121, νῶι Οἴδοῦρ, εἰσελθόντες ἐκάϑισαν ϑίαν. Οἴἶιορ. τῆς πόλεω,} 
128, 134) 200. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. ἀλλοτρίων 30, ςς, 1το6. αλλχω- Δ 8ῖλν. Οἷἶτοσ. κχαὶ οὐκ ἥν] καὶ ὩΧΚφν ἐχες ς. χαὶ ἐκ ἣν δἰνὴρ᾽ 
τρις 7... ἐνῆ)εν ὦ ςς. ἦν (8ς) γι. ἢ δὶ5 {ογϊθὶς τοῦ. ἐν 5 συνάγων] καὶ κκ ἐν ὥγῃρ ο συνώγων ΧῚ, τς, 20, ςς, ὅᾳ, γι, 121. 
ἐκ ἔριν] ὃ ἐκ ἴων τόν 54, 64) 755 82, τοβ. Οοπὶ. ΑἸοχ. ἐν ἥ ἔτις (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ, ἔς, ἤπε ὁ) 30. καὶ ὅτις ἣν ἀνὴρ ὃς συνῆγεν 
ἰςὶν Οθοτρ. ἀπὸ υἱῶν] εκ τῶν υἱῶν 54; τού, 1ᾶτ. πὸ τῶν υἱῶν Οὐ οι. συνάγων} ο συνάγων τό, 18, 44, τα, ςό, 579, 58, 63, ᾽ς, 
Ἄπῃ. 1. Απτῃ. Ἑά, Θεοῦ. 8ϊ2Δν. ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ ὧδε, καὶ] εκ 76, 77,. 82, 84, 8ς, τοό, τοϑ, 128, 131) 134) 144) 200, 236, 237. 
Τῶν νιῶν Ἰσραὴλ καὶ Χ, τς, 18,20, ς8, 64, γι, 75. 76, 82, 84, τοῦ, ολι. Νῖς. ὃς συνάγῃ Ατη. 1. Απη. Ἐὰ. ὦ εἰσάγων ϑίἀν. εἰς 
128, 134. Οὐπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. εκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ΧΙ. 8,1 4. 30, οἰκίαν] εἰς οἰκίαν αὐτῷ Αγ. Σ. εἰς οἰκίαν αὐλισϑῆναι] οἐς οἰκὸν τα 
86, 63, τού, 121. Απῃ, 1. Αγπι. Εὰ, δῖαν. ὧϑε, καὶ] α ξξ. καΐαλυσαι Χ, ζ4, )ς. εἰς τὸν οἰκὸν τὰ καΐαλυσαι ΧΙ, 82, 84, τού, 
καὶ τσαρελευσόμεϑα] καὶ παρελευσωμεϑα τό, 44, 739 131) 144. «καὶ τρβ, 121, 134. (σταρὶ, ΑΙά. εἰς τὸν οἰκὸν καΐαλυσαι ϊς, 18, 29, 64, 
πορευσομεϑα 18, 10, δ4, ιοϑ, 148. (οτηρὶ. ἀλλὰ -παρελεύσομεϑα (ππᾶγρ, 8 ς.) Αἴεχ. ἄρ, ἤῃε τον, 19, ςς, 128. ᾿ανλισϑηναι εἰς οἰκιῶν. 
Αχπι, τ Αγαι. Ἑά. ἀλλὰ ταρελεύσομεϑα καὶ πορεύσομεϑα τος. ς8. καΐαλυσαι Τῷ τὸν οἰχὸν γι. καΐαλυσαι εἰς τὸν οἶκον αὐτὰ γό, 
αλλ ἄγωμεν δϊαν, Οἶτοσ, ραρελευσόμεϑα ἕως Γαβθαάπορευσο. χαὶ ηἴλισεν ἀδογζ. αὐλισϑῆναι] τα καΐαλυσα, ξ9. 
μεϑὰ εν Γαθαα τς. Γ αθραᾳ] Γαβαὰ (ᾷς ἴῃ ςοπ), ἴεᾳ.) 82. ΣΧΨῚ, ἰδὲ] ἰδὲ δὴ αεοις. ἀνὴρ] ἀνὴρ εἷς Ατη.. τ. Αγ. Εά, 

ΧΙ. Καὶ εἰπε--- Δεὺρο} α 71. χαὶ εἶπον (ἢ) τῷ παιδαρίῳ αὐ.- Ὡρεσξύτης] τορεσθυτερος 84. ἤρχετο] εἰσηλϑεν Χ, ΧΙ, ἃ ζ, 18, 29» 64. 71, 6, 82, τού, τ2:, 148, 134. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. εἰσελϑεῖν 

τὸ, δεῦρο γό, καὶ λέγει τῷ νεανίᾳ αὐτῷ δεῦρο. Αστῃ, τ. Απη. Εά, λνϑφ δῷ δ ςφυ "“Ὃ 
λψφ ᾿ “ὍΦὋ ε “ὦ 

καὶ εἰπε τῷ σαιδὲ αὐτῷ δεῦρο Θεοῖσ, καὶ εἰσε πρὸς Τὸν παϑα αὐτὰ 84. ρχεσο--- Ἐφραὶμ] εισηλϑὲν απο τον ἐργωγ αὐτὰ ἐσπερας εκ ΤῊ 
Ε . 

᾿ 
᾿ 



ΚΡΙΤΆΣ 
ΚΕΦ. ΣΙΣ. 

17. αὐτὸς παρῴχει ἐν Γαξαᾷ, καὶ οἱ ἄνδρες τῖ τῇ τόπϑ υἱοῖ Βενιαμίν: Καὶ ἤς τὲς ἐφθαλμὸς αὐτῇ, χαὶ 
εἶδε τὸν ἐὐεως ἄγδρα ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως" καὶ εἶπεν ὁ ἀνὴρ ὁ πτρεσξύτης, ΠΕ ἀὐρεύῃ, 
χαὶ -πόσεν ἔ ερχῇ : Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Παραπορευόμεϑα ἡμεῖς ἀπὸ Βηϑλεὲμ ᾿όδα ἕως μηρῶν 

ὄρους ̓Εφραίμ' ἐχεῖϑεν ἐ ἐγώ εἶμι, χαὶ ἐπορεύθην ἕ ἕως Βηϑλεὲμ ᾿Ιόδὰ, χαὶ εἰς τὸν οἶκόν μου ἐγὼ 

18. 

10. 

20. 

«πορεύομαι, χαὶ ὃχ ἔς Ιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς τὴν οἰχίαν. Καί γε ἄχυρα χαὶ χορτάσματά ἐς! 
τοῖς ὄγοις ἡμῶν, χαὶ ἄρτος χαὶ οἶνός ἐς ιν ἐμοὶ χαὶ τῆ παιδίσχη χαὶ τῷ γεανίσχῳ μετὰ τῶν παΐδων 

σδ, δχ ἔς 3: ὃς ἔρημα “αντ ὃς πράγματος. 

αὙρδ' καὶ ὃ ἄνὴρ εξ ὁ ἐὰν Εφραιμ 4775. ἤρχετο ἐξ] εἰσηλϑὲν 10, 
1ιο8. ἤρχετο ἐξ ἔργων] εἰσηλϑὲν εἰς τὸν οἰκον ςς. ἐξ ἔργων] 
απὸ τῶν ἐργων Χ, ΧΙῪ τς, 18, 64; γό, 82, 84) τού, τοϑ, 121, 128, 

134. (οΠΊΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. ἀπὸ ἐργων 29. ἄπο τῶν “ρῶν 39. ὃς 
τῶν ἐργων 71. ἐξ ἔργε Απη. 1. Ασπι. Ἐά, ὅ1αν. ἐξ ἔργων αὐτὰ 
ἐξ ἀγρ8} ἐξ ἀγρε ἐξ ἔργων αὐτὰ Οεοτς. αὖτε] αὐτῷ Αἷἴεχ. 
Ἀπη. τ. Αστη. Ἐά. ϑδ,αν. ἐξ ἀγρδ] ἐκ τὰ αγρα τς, 18, 64, γό, 
84, τού, τοϑ, 128, 134. Οοπιρῖ. ΑΙοχ. ἐξ ἀγρξ ἐν ἑσπέρα] ἐσπε- 

ρας εκ τὰ αὙΡΒ ς9. 82. ἐν ἑσπέρᾳ} ἐσπερας Χ, ΧΙ, τς, 18, 105.29) 

30, ςς) 46, ςβ8, 63, 64, γ1. γό, 8.., τού, τοϑ, 121, τ28, 134. Οοπιρὶ. 

ΑΙἰά. ΑἸεχ. ἢ ἀνὴρ ἣν] λῆν Χ, ΧΙ); τς, 18, 19, 29, 30, ςς, ς8, 64. 

γζ) 76, 82, 84) τού, τοϑ, 1215) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ασηι. 

Ἑάὰ. τος ἀνὴρ δίαν. καὶ αὐτὸς] καὶ ὁ αὐτὸς 84. καὶ αὐτὸς 
παρῴκει] παρῴκει δὲ δῖαν. Οἰἶτορ. παρῴκει] κάτωκει 30, ς8, 121. 
«“αροικήσας ἣν Ατη. 1. Απη. Ἐά. καὶ οἱ ἄνδρες οι δὲ ανδρες 

30, 63. Οεοτς. δίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἄνδρες Ατγ). 1. Αττῃ. ἘΔ. τῇ 
τόπε] τῆς τοόλεως δῖαν. Οἴἶζγοξ. 
ὥσαν υἱοὶ Οεογρ. Βενιαμίν} Βενιαμειν υἱοι λοιμοι ΧΙ. (ς8. ἴῃ 
τηδῦρ. φϑοροποιοι.) Βενιᾶμιν υἱοι λοιμοι 18, ς4) 76, 84, τού, 134. 
Βενιαμιν νἱοι λιμοι ςζ7) 128. Βενιάμειν νιοι λομοι (9. Βενιαμῆν υἱιοὲ 

λοιμοι 7ζ. Βενιαμὶν νοὶ (Ώς) λοιμοί 82. Βενιαμείν (ἄς ἱπέτα) ΑἸά. 
͵ΔΙεχ. 

ΧΥΙΙ. Καὶ ἦρε αναδλεψας (αι ν᾽ ἀδίυγ) πιετρ. ς8. Καὶ ἢ ἤρε 

τὰς ὀφϑαλμὲς] και ἀαναθλεψας τοις οφϑάλμοις Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 
44. 4, όφῳ γ1) γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (οπιρί. ΑΙά. 
Αἴεχ. καὶ ἀναδλέψας τῆς (() ὀφθαλμοῖς )ς. καὶ αἵρας ὀφϑαλ- 
μὲς. Αστω. σ. ἅσῃ. ΕἘά, καὶ αἴρας τὰς ὀφϑθαλμὲς ϑίαν. αὐτὴ] 

αὐτὰ (ἄς πᾳ πεφυεηῖες.) Ατπ). σ. Απῃ. Ἐά, Οεοτρ. δῖαν. αὐ. 
τῇ, καὶ] κ ἄυΐε 10, 54- 59» 64, )ς. μιαῦεῖ αὐτῷὰἪΖ ἴῃ οἰλγας. τηὶ- 
ποτε Αἰεχ. καὶ εἶδε τὸν ὁδοιπόρον ἄνδρα] ειδὲ τον ανδρα τον οδοιπο- 
ρον Χ, τς, χ8, ς 5) 71, 76, 82, τού, τοϑ, 121, 134. (πρὶ. ΑἸά. Άς, 
τὴ (δὲν 19). 29. 54: ΑΙεχ. ὥς, ἤπε δουηάο τον, 84. Ασγηι. 1. Α.ηῖ. 
Ἑά. ϑίδν. τὸν ὁδοιπόρον ἄνδρα} τον ανδρα τον οδοιπορον Σ ΧΙ, 20, 
30, ςό, ς8, ς9, 63, 64) 128. τον ανδρα οδοιπορον ἢς. καὶ εἶπεν) 
καὶ εἰπε προς αὐῖον 545 59. 75, 76, 82, 84. τού, 134. καὶ εἶπεν ὁ 
αἰνὴρ ὁ ὁ πρεσθύτης) καὶ λέγει ὁ ὠγὴρ πρισθύτης Αστη. 1. Ἄγ. Εά, καὶ 
εἶπε τῷ ἄνδρι ὃ τρεσθύτης ϑίαν. Οἴτος. τορεσθύτης] τορεσδυτης 
τῆς πολεῶς 53. ΠΕ πορεύῃ, καὶ Ὶ πόϑεν ἔρχῃ} τόϑὲεν ἐρχη και ψου 
τῦορευη 109, 54, 50, 82. τῦοϑὲν ἐρχεῖ καὶ πὲ πορένει )ς. καὶ τό- 
ϑὲν ἔρχῃ] α καὶ δίδν. Οἴτορ. 

ΧΙ]. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] α γ6. καὶ λέγει αὐτῷ Ατπι. τ΄ 
Ἅπη. ἕἘά. Παραπορευόμεϑα) διαθαινομεν ΧΙ, τς» 18, 20; 30, ς ζ) 
(τλαγρ. ς8. υἱ νἱάετατ.) 64) 71, 76, 84, τού, τοϑ, 121, 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙή. Αἰεχ. διαδαινωμεν 190. Παραπορευόμεϑα--- Ἰάϑα] 
εκ Βηϑλεεμ [5σδὰ διαξαινομεν ἡμεῖς ως Ἐριϑ.9 ς4. ἐκ Βηϑλεεμν τῆς 
Ιεδα διαβδαινομεν ἡμεῖς ξ9. εκ Βηϑλεεμ, ἴΙσϑεας διαξαινωμεν ἡμεῖς 7 ς. 
ἐκ Βηϑλεεμν τῆς Ιαδὰ διαθαινομεν ἡμεῖς ἐως Ἱερειδαϑ 82. ἡμεῖς 
εὗπὸ} ἡμεῖς τα Χ, τς, 64. ἀπὸ Βηϑλεὶμ} ἐκ Βηϑλεὲμ 18, 20, 30, 
ςς, τῶι) 128. Οοπιρί. ΑΙ. ἀπὸ Βηϑλεὲμ 1όδα} ἀπὸ Βιϑλεεμ, 
της Ιχαδα ς.ς8. εχ Βηθλεεμ τῆς ἴπδα γό, 84, τού, 1οϑ, 134. ἌΙεχ. 
πὸ Βηϑλεὶμ τῆς ὅδα Αττα. 1. Αττη. Ἑά. δῖαν. Μοίᾳ. ἐπὸ Βεϑ- 
λὲμ ἥ ἐρὶν τῆς Ἰάδα Οεοτᾷ. ἀπὸ ὁ Βηϑλεὸμ, ̓ Ιάδα δῖαν. Οἴτορ. ἕως 

μηρῶν ως ἐρεϑ' εὡς μηρὼν 59. ἕως ἑέριδε (ῆς, σπηι 9' ἔσρτὰ 11.) ἕως 
ἱμιρῶν 75. εὡς ἱερεῦδιϑ ἕως μηρῶν »6, 84 134. Ῥγδπηῖ. καὶ 82. 
τως ἱερεδεϑ' ἑὼς μηρὼν τοῦ. ἕως μηρὸν Οοπιρὶ. μηρῶν ὄρας] 
Ὁ οβδς 57» 237. μηρῶν [ἕως} ὅ ρας ΑἸεχ. μερῶν τὰ ὄὅρας Απῃ. 1. 

Ἄτπι. ἘΔ. τέλους τῷ ὄρες δῖαν. Οτος. μερῶν ὄρες ϑίαν. Μοΐ. 
Ἐφραΐμ] τω Ἐφραίμ ζ4- φγαύηϊττ. τε γς, 82) τοϑ. ( οπιρῖ. ΑἸεχ, 
ἐκεῖϑεν ἐγώ] ΤΥ. Χ, ΧΙ, τὴς. ΑΙ4. εγω γαρ εχᾶϑεν γὅ5 84) τοῦ, 

134. κεῖθεν ἐγώ εἰμι] εκειϑὴν γαρ εἰμι ἐγὼ ς4, 59, 75, 82. ἐχει- 
ϑὲεν δὲ ἐγὼ εῆκι ς8, τοβ. Οοπιρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐγὼ δὲ ἐκεῖϑεν εἶμι 
Αἴεχ. ὅτι ἐχεῖϑεν εἰμι ἐγὼ Απη. συ. πῃ. Εα. ἕως Βηϑλεὶμν 

Ἰιὲϑα} εἰς Βηϑλεὲμ τῆς [ὅδὰ 44.- εὡς εἰς Βηϑλεεμκ γης Ιεδα" “6: φἰς 

ων} ο σύναγων Χ, τς, ς4, 63, γό, 82, τοῦ, τ34. 

υἱ0}} οἐ υἱοι τό, 18, 44, 82, 131. 

Ὁ οι. 

Καὶ εἶπεν ὃ ἀγὴρ πρεσξύτης, Εἰρήνη σὸ!" πλὴν πᾶν 

Βεϑλεεμ τῆς Ισδαιας ᾽ς. ἰὼ Ὡς Βηϑλεεμν τῆς Ἰεδὰ 84, τού, 134. 
Βηϑλεὶμ ᾿14δα] Βηθλεεμ τῆς Ιεδὰ ς8,82. καὶ εἰς] καὶ νυν εἰς 54, 
59, 75» 7ό, 82, 845) τού, τ28,1324. καὶ εἰρτττορεύομα!] καὶ ἧς 
οἶκον πατρός μου πορεύομαι Ατπι. :. στη. Εὰ. καὶ πορευόμενος ἐγὼ 
εἰς τὸν οἶκον με Οοτρ. καὶ γὺν πορεύομαι εἰς τὸν οἶκον τὸν ἑαυτῷ 
δῖαν. Οἴἶγορ. καὶ τοορεύομαι ἐγὼ εἰς τὸν οἶκον μου ϑῖαν. Μοΐᾳ. 
ἐγὼ ὃ πορεύομαι] αποτρέχω ἐγὼ ζ4) 590, 75) 82. πορεύομαι] απο- 

τρέχω Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 30) ςς») 64) 71, 76, 84) (πιᾶγρ. 8ς.) 

τού, 1ο8, 121) 134. Οοπηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. αποτρέχομαιν 128. ἐκ 
ἔριν ὠνὴρτ-οὐἰκίαν] ἐκ ἴξιν ἀνὴρ ὃς συναγῃ ἡμᾶς εἰς οἰκίαν ἈΑσῃ. 1. 
Ατηι. Ἑά. ἔτις ἐςὶν νὴρ ὃς εἰς τὴν οἰκίαν συνάγῃ καὶ αὐλήσῃ ἡμᾶς 
ΟΘεογρ. ἐκ ἔριν ἐδεὶς εἰσάγων με εἰς τὴν οἰκίαν ϑίῖαν. Οἶτορ. συνά- 

ὃ συνάγω (Πς) )ς. 

συνώγων με] συναγων μοι 111. εἰσώγων με δῖαν. Μοίᾳ. εἰς τὴν 
οἰκίαν] α τὴν Χ, ΧΙ, τό, 30, 4459 τό, ς), ς8, 63, 64, γξ) 77» 121) 
236, 217. (οτρὶ. ἀρ, 

ΧΙΧ. Καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματά ἐς] καὶ ἄχυρον καὶ χόρ- 

τασμα ἔςι Ατπ). 1. ΑΥηϊ. Ἐά. καὶ ἄχυρα καὶ χορτάσματα εἰσὶ 
α γὲ ϑἴαν. καὶ χορτάσματα) κα και 63. ἐρι τοῖς] 

υκαρχεῖι τοῖς ΧΙ, τς, 18, 10») 29, 30, ς4) ςξ9 τό, 58, 63, 64, γ1, 799 

γ6, 82, 84, τού, τοϑ, 128, 134. Ομ. Αἴεχ. ει τοῖς ὄνοις ἡμῶν} 
τοῖς ὄνοις ἡμῶν ὑπάρχει ΑἸά. τοῖς ὄνοις ἡμῶν ἐξὶ ϑῖαν. ὄνοις} 
κτήνεσιν 82. ὄνοις ἡμῶν] ονοις ὑμῶν 108. ονοῖς ἡμῶν ὑπάρχει 
τ21:. καὶ ἄρτος] καιγεαρτος τς, 18, ς4,) 64; 8, (πιαγρ. 8ς.) ι28, 
Οομρὶ. ΑἸεχ. χαιγε ἀρτοι γ6, τού, 134. καὶ ἄρτος--ἐμοὶ] καί 
μοι ἄρτος καὶ οἶνός ἐ ἐρι 51αν. ἄρτος} αρτοι 11, Χ, ΧΙ, 29, 30, (3, 
6, 63, 8ς. 144. ἄρτος καὶ οἶνος] αρτοι και οἰκος ξςξ. καὶ οἶνος 

-- νεανίσκῳ] καὶ οἶνος υπαρχει μοι και τῃ δέλῃ σῃ καὶ τῷ τραιδαριῳ 
τς, 18, ς 4) 64, 128. (ομρί. ΑἸεχ. καὶ οἶνος ὑπάρχει μοι καὶ τῇ 

δόλη σε καὶ τὸ παιδάριον (ἢς) 82. ἐςιν ἐμοὶ] α ἐξὶν ς8. ΑΥπη. Σ, 

Ἀπ. ἘΔ, ὑπαρχεῖ μοι 75. (πιατρ. ὃς.) εειν μοι γό, 8.4, τού, 134. 
ὑπαρχεί ἐν ἐμοῖ τωι. ΑἸά. τῇ παιδίσχη] τὴ παιδιόκη σὰ τό, 44, 

2) 53, 575 77. 84) ὃς, τοῦ, 131, 134) 1447) 236. (δῖ. Νῖς. Οεοτρ. 
τὴ δελὴ σε το, 75) 108. τῇ παιδισχὴ ταντὴ ςς. τὴ δαλη (τηαγρ.) 
ς8.8ς. καὶ τῷ νεανίσχῳ] α Οεοτξ. τῷ νεανίσκῳ] τὼ παιδαριω 
19» (πιᾶγρ. 68. υἱ νἱἀδἴιΓ.) 75) (πιᾶγς. 8 ς.) 1ο8. μετὰ τῶν ταΐ- 
δὼν σξ}) τοῖς δαλοις σα Χ, ΧΙ, τς» 18, 29, ςς) 64, 71, τ21. Οομπηρὶ. 
ΑΙΔ. ΑΙεκ. καὶ τοῖς δελοῖς σε το, 84) τού, 1τοϑ, 148, 134. παρα 
τοῖς δελοις σε 30, ς6. καὶ τοῖς πᾶισι σὲ ζ4) ς9, ς» 82. Θεοῖς. 
μέτα τὼν τοαιδιων σε τοις δελοις σε «8. ἴσαρα τὰς δελες σε 63, 
παρα τῶν δελων σὰ ταᾶγρ. ὃς. καὶ τοῖς τοαισὶν ϑίαν. Οἴἶῖορ. τοῖς 

'σαισί σὰ δῖαν. Μοῖῆ. μετὰ τῶν παίδων σουτ-ποράγματος] καὶ ἐκ 
ἔριν ὑξίρημα παντὸς πράγματος τοῖς παισί σε Ατῇῃ. 1. Ασηι. Ἐὰ, 
παΐδων σ8] παιδίων σε 11. ἐκ ἔριν] καὶ εκ ἐξὶν 200, 236. (αἵ. ΝΊίς. 
παντὸς πράγματος] Ρτρετηῖ. απὸ 4) ζ95), 7ς» γύ, 84, τού, 134. 
απὸ ὥραγμᾶτος 82. ταντὸς χρήματος ϑίαν. Οἷἶτορ. ἐδένος χρή- 
μᾶτος δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧ. ὁ ἀνὴρ τρεσθύτης] ο τρεσξυτης 29. ανῆρο πρεσδυτὴς ς8, 
ὁ κρεσξύτης ἀνὴρ ΑΙά. τῷ ᾧ ἄνδρι ὁ ὃ πρεσβύτης δῖαν. Οἴἶτορ. τρὶσ- 

δύτης} ῥγαβηῖ, ὁ Π, Χ, ΧΙ, τό, 18, 44) 53» τύ, ς7,) 63, 64, 77, το, 

121, 200, 436. Οοιιρί. Αἰεχ. (αῖ, Νίο. τρεσδυτης τω ἔνω ἐξ 

59. ὁ τρεσδυτὴς τῷ ξένω ς4, 75, 76, 82,84, τοῦ, 134. ὃ τρεσξυ- 
τῖρος 71. " πρεσβυτερος πλᾶτρ. ὃς. Εἰρήνη σο!} εἰρήνη μετὰ φε Αἴτη. ε. 
Ασπι. Εἀ. “σέο. πλὴν τὰᾶν---ἰπ᾽ ἐμὲ] α οὐυπγ, ἱπϊεγπηεά, ς 8, 
λὴν τᾶν τὸ] καὶ τὸ 8Ιαν. Οἴἶτορ. τοᾶν τὸ] «παν 30, ςό, 63. 
Αἴ. τ. Ασηγ. Ἐά. ΤΥ. 523. τὸ ὑςέρημα σε] α το τό, 4457» 77» 
“οὔ, 236, 237: (δὲ. Νίο. ἐπ᾽ ἐμὲ] ἐπὶ με 437. τλὴν ἃ Ἵ 4ς- 
καὶ ς8, 71. ᾿βονος ξ9. μιονον )6, 82, 84) 134. τλὴν͵ σὺ Αγ, :. 
ἈΠ. Εά. -λὴν 2 “- οΟὐλισϑήσῃ] μόνον ἐν τῇ πλατείᾳ, μὴ κατα- 

λυσεις ξ4. ῆς, οὔπὶ ἐπὶ ΡτῸ ἐν, )ς. μονον γὰρ τὴ πλατεία μὴ καῖα- 

λυσης τοῦ. ἐὶ μὴ ἢ αὐλισϑήσῃ] μΉ καταλυσὴς Χ, ΧΙ, τς, 18, 80, 
64, γό, 85, 84. 108, 1210 128) 134. Οὐπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ., 1 ΜΉ 

καταλλήσεις 16. ὃ .μὴ καταλυσὴς 30, κα ἃ ξ΄. ἃ μὴ ἀυλισϑης 



ΚΡΙΤΟΙΑΊΙ. 

ΚἘΦ, χχ 
Ἃ ἀ ταν δ. ἿΣ ᾿ τα δ ολὴν ἐν ἢ λα ΕΙΣ αὶ μὴ αὐλισϑήσης Καὶ εἰσήνεγχεν: αὐτὸν εἰς τὸν. χι. πο π᾿ ΘΠ Ε τὰ αὐτϑ, καὶ τόπον ἐπᾳίησε τοῖς ὄνοις, χαὶ αὐτοὶ ἐὐπεαντῇ τ: ἰδ: ὅν ΞῚ ας ἔφαγον "Ἢ 

ἔπιον. Αὐτοὶ δὲ ἀγαθύνοντες ταρδίαν αὐτῶν" χαὶ ἰδὰ ἄνδῥες Τὴ: ΤὐλεΩς τ: ἘΠ ἘΠ ΊΕΕΣ ΠΕ 32. 
λωσαν τὴν οἰκίαν, χρόοντες ἐπὶ τὴν ϑύῤαγ' καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν χύριον τοῦ οἴκου τὸν 
πρεσβύτην, λέγοντες, ᾿Ἐξένεγκε τὸν ἄνδραι ὃς εἰσῆλθεν τ ΠΟ ΣΙ ΔΨ ΘΌΡν: "ἜΚ γνῶμεν ἠμε ς 
Καὶ ἐξῆλϑε πρὸς αὐτὲς ὁ ἀνὴρ ὃ χύῤιος τὸῦ οἴκου, καὶ εἶπε, Μὴ ἀδελφοὶ, μὴ ἐλ ΣΟΙ δῆτε δὴ 23. 
μετὰ τὸ εἰσελϑεῖν τὸν ἄνδρα τᾶτον εἰς τὴν οἰβίαν 80) ΠΌΤΕ την Χφροσ Τὴν ὑπ. τη ἰδ 24. 
ἡ ϑυγάτηρ μου ἡ ππαρϑένος, χαὶ ἡ “παλλαχὴ αὐτδ' ἐξάξω αὐτάς, γα! ται αὐ υ δ τὲ αὐτᾶς, καὶ 
ποιήσατε αὐταῖς τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, χαὶ τῷ ἄγδοὶ τότῳ μὴ ποιήσητε τὸ ῥῆμα τῆς 

(ς8. πιᾶτρ, καταἀλυσης υἱ νἱάἀεἴιγ.) κ μη αυλιστης 63. μη καταλυ- πρεσβύτην πρὸς κύριον τῆς οἰκίας Απῃ. 1. τὸν δὰ ἀρθὴν τραρὰ τῇ σεῖς γι. μὴ αὐλισϑήσῃ Αττη. 1. Αγῃ., ἘΔ, καὶ μὴ ὑπνώσεις 81Αν. ϑύρῳ τῆς οἰκίας Αγ. ΕἘά, τῇ οἴκ»] τῆς οἰκιᾶς Χ, ΧΙ, ες, ι8, 29, 30, Οἶτορ. ἐχ ὑπνώσεις δῖαν. Μοίῃ. 84, ςς, 64, 71,75» γό, 82, 8.4, τού, τοϑ, 121, 128, 124. Οοπηρὶ. ΑΙά. ᾿ ΧΧΊ. Καὶ εἰσήνεγκεν--- ἐνίψαντο] καὶ εἰσηγᾶγεν ἄυτον εἰς τὴνο- ΑΙεχ., τὸν τρεσξύτην] , τό, 44, ς2, 131. τὸν 77. λέγοντε] χιαν αυτϑ8, καὶ παρεξαλε τοις υποζυγιοις καὶ ἐνιψαντο ΧΙ, 29. καὶ Α 54» 59, 73) γ6, 82, τού, 134. καὶ λέγεσι ΑΥπγ. 1, Αστη. Ἑὰ. 
εἰσηγαγεν αὐῆον εἰς τὴν οἰκιαν αὐτῷ καὶ παρεξαλε τοις υποζυγιοις αὐΐκ Ἐξένεγκε) ἐξαγαγε ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ξ4,) ςς, ςό, 63, ὅς, 71) καὶ ἐνψαν τς. ἢς, πἰῇ ἐνιψαντο, 18, 19, 82, 28. Καὶ εἰσήνεγκεν 75: γ6, 82, 84, τού, τοϑ, τῶι, 128, 134. (οπιρὶ. ΑΙΔ, ΑἸεχ,, τὸν αὐτὸν] εἰσήνεγκεν αὐτὲς Οεοτρ. εἰσήνεγκεν} εἰσηγαγεν 30, ξ4, 64, ἄνδρα} α τὸν Ατα). 1. ὃς εἰσῆλθεν] τὸν οισελϑοντα Χ, ΧΙ) τς, το, 
75. γ6, 845 τού, τοϑ, 1215) 134) 200. Οομρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. τὸν οἷ- 30, 54) ςς,) 63, 64) γ1, 75) γ6, 82, 84, (πιαγρ. 8ς.) τού, τοϑ, 121, κον] τὴν οἰχιαν Χ, 20, 4) ςς, ς8, 63, 64, γ1, 759 76, 84, τοό, τοϑ, 128, 134. (ουῃρὶ. ΑἸά. ἀλλο το Ἄττῃ. Εά. εἰσελϑοντα 18, 20. τὸν. ἀζι, 124. Οοιηρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. τὴν οἰκείαν (ἢ) ςό. τόπον] κ τό, ἐλϑόντα ΑἸοεχ. ' εἰς τὴν οἰκίαν] α τὴν ΑΓΏΊΟΣ, Απῃ. Ἐά, 
632. τόπον ἐποίησε] ἔδωκε τόπον ϑῖαν. Μοίᾳ. τύπον ἐποίησε ΧΧΠῚ. Και ἐξηλϑε] καὶ ἐξειλε τοϑ. ρος αντὲς---καὶ εἶπε, τοῖς ὄνοις τραρενεδαλεν τοῖς ὑποζυγιοις Χ, ςς. παρεέλαδεν τοι ἈΜὴ] τρὸς αὑτῆς λεγὼν μὴ αδελῷοι 3). ὃ ἀνὴρ] α τό, 44) 53, τς, ὑποζυγίοις 3ο. πααρενεξᾶλε τοις ὑποζυγιοις αὐτα 54. (οΙηρί. ΑἸά. γ5 8) 77ν 200, 236. (αἵ, Νίς. δῖαν. Οἰγορ. ὄ ανὴρ---καὶ εἶπε] 

“πον ὦν 
λα οὔπὶ ἱπίειτηεά. 57. ὁ κύριος] κ ὁ Απη. 1. Ασπῃ. Βα. τὰ οἶκε] 
τῆς οἰκιας τξ, 18, 4) 64, γς, 82, (τηλτρ. 8 ς.) 1οὔ, τοϑ, 128. (οὶ. 
ΑΙεχ. -Ἡ αὐῇς ς3. χαὶ εἶπε] καὶ εἰπε προς αὐτες τό, 44, ς3, τύ, τοῖς ὄνοις αὐτοῦ χορτάσμαῖα δίαν. Οἴτορ. ὄνοις] ὄνοις αὐτοῦ 635 64, 71, γ6, 77) 85, 131) 144, 209, 236. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. Νις, Ὀεοΐρ. καὶ αὐτοὶ] Α αὐτοι Χ, 547) κηγύ4, γι, ἢς, γό6, 84) τού, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οεογρ. δῖαν. Οἴτορ. καὶ εἶπε-- μετὰ] καὶ εἰπε τοϑ, 121, 134. Οὐπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αππ. 1. Ἄττῃ. ἘΔ. 5ϊαν. Μοίᾳ. προς αὐῇας μηδαμως, ΜΉ πονηρευεσδὲ δὴ μετα ΧΙ. ῇς, πίῆ πονηρευ- Ψαντο] ενιψαν τό, 44, ς7, 77, 121, σησϑε, 29, 121. καὶ εἰπε πρὸς αὐξς, μηδαμως αδελφοι ΚΜ. πονην 131) 200, 236, 237. Οοπιρὶ. Οαϊ. ΝΙο. εἐγιφαντο 50. ἐναψοντο γς. ρευσεσϑε δὴ μετα ἢ 8, 18. ἔς, πἰΗ πονηρευσήσετε, 30. , Χᾶι εἰπε ἔνιψεν ΑΙεχ. τὲς πόδας αὐτῶν] , τὰς Αττη. τ. Ατγα. Ἐά. « αὖ- πρὸς αντους, μηδαμως αδελφοι με μη πονήρευεσλδε μετὰ 10, τοβ. τῶν ϑῖαν. Οἴἶορ. καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον] αὶ τό, 44, 529 77.131. Ἧς, πἰἢ πονηρεύσησθερ Οοτηρὶ. καὶ εἰπε προς αντες, μηδαμως αδελ- Ἢ ἕκει ςς. φοι, μη πονηρέυεσϑε, καὶ μὴ ποιεῖτε τὴν αϑικιαν ταυτὴν μετα τῳ ΧΧΊΙ]. Αὐτοὶ δὲ ἀγαϑύνοντες  αντοι δ᾽ αγαϑύυνοντες 11, αὐτῶ ἃ 34- χαι εἰπε προς αὐΐες, μηδαμὼς αδελφοι, μὴ τπρονηρευσησϑε μέϊᾳ δὲ αγαϑυνϑέντων Χ, ΧΙ, 18, 10, 54) 5, 64, 7ς, γό, 82, 84, τού, 1ο8, ςς. κᾶι εἶπαν πρὸς αὐτες μηδαμως αδελφοι μη πονηρευσησϑὲ δὴ 121, 1345. 200. ΟΟΠΡΙ. ΑἸά, ΑΙεχ. αὐτων δὲ ἀγαϑυνοντῶν τό, 18, μετὰ ς8. καὶ εἰπὲ προς αὐΐας ο κυριος της οἰκιας μηδαμως αδελφοι μὴ 29, 30, 44, ζ2, ς3, ςό, ς7, 71) 77) 8ζ, 128,1 317γ 144, 236,23}. (δῖ. τσονηρενεσϑαι και μὴ ποιῆται τὴν αδικιαν ταυτὴν μετα ᾽ς. . χαὶ εἶπε Νις. αὐτῶ (ἢ) δὲ ὠγαϑυνόντων 8. αὐτῶ ἀγαϑυνόνων 624. Αὐ. πρὸς αὐτὰς, μηδαμῶς ἀδελφοί με πονηρεύεσϑαι (ἢς) μηδὲ ποιεῖτε τὴν τοὶ δὲ ἄγαϑ. καρδ. αὐτῶν] καὶ ἐν τῷ ἀγαϑύνειν καρδίας αὐτῶν ἀδικίαν ταύτην μετὰ 82. καὶ εἰπε προς αὐῇες μηδαμως αδελφοι πονηρευ- Ατηι. τ. Ἀπ. Ἑά. καὶ ὡς ἡγάϑυνον τὰς καρδίας αὐτῶν (ξογρ. καὶ εσϑε, καὶ μη τοιητε, τὴν αδικιαν ταυτὴν μετα 84. ἔς, πῆ μὴ τπονη- ὅτε ηὐφραίνϑθη καὶ καρδία αὐτῶν 8αν. Οἴτορ. ὅτε δὲ ηὐφράνθη ἡ καρδία ρενεσϑε, τοό, καὶ λέγει αὐτοῖς μηδαμῶς ἔξω ὑμῖν ἀδελφοὶ μή τι αὐτῶν 8[αν. Μοίᾳ.ἁ. καρδίαν αὐτῶν] τῇ καρδιᾳ αὐτων Χ, ΧῚ, 13) πονηρεύεσϑε μετῶ Ατγη. 1. Ατγῃ. Εά. Μὴ] μηδαμως 6... Μὴ 18, 20, 53, 54) ςς, ξ6, 63, 64, 8 59 108, 121, 128, 144) 200. ΟὐτρΙ. ἀδελφοὶ] μηδαμως Χ, γ1. ΑἸά, μηδαμὼς αδελφοι γ6, 128, μηδα- ΑΙ. ΑΙεχ. τὴν καρδιαν αὐτων τό, 44, ς7, ς8, 71) γ6, γ7, 82, 84, μῶς ἀδελφοί μδ, Οαπὶ με ἴῃ οβαγαξξ, τηΐποσε, ΑἸδχ. μὴ ἀδελφοί μὸν ἰού, 1315) 134) 236, 437. Οαϊ, Νίς. καὶ καρδία (ἢς) 10. καρδία αὐ- ϑίαν. Οἶτορ. μὴ κακοποιήσητε δὴ] μὴ πονηρευεσϑε καὶ μη ποιειτε τῶν 30. τὴν καάρδιαν αὐτῶν ξ9. τὴ καρδιὰ γς. καὶ ἰδὲ] α καί τῆν ἀδικιαν ταυτὴν 59, 76. μὴ ποιήσητε κακα δῖαν. κακοποιήσῃ- ς8, 84. Απῃ. ἘΔ. ἰδὲ δὴ Οεογρ. ἄνδρες] οἱ ἄνδρες τς, 18, 64, τε] πονηρευεσϑὲ Χ, 64, γ1, 128. κχακοποιήσετε 16. κακοποιῆσατε η6, 82, τοῦ, 128, 134) 209. ΟΟμΡΙ. ΑἸΙεχ. υἱοὶ] οι υιοι 3.0. υἱοὸὺ 44. τοονηρεύσησϑε ΑΙά, ΑἸαεκ. δὴ] α γ6. μετὰ τὸ εἰσελϑεῖν ππαρανόμων) ανδρες υἱοι Ταρανομών 19, 1ο8. (ὐοπηρί. Ατη. 1. Αττθ. τὸν ἄνδρα τῶτον] τῷ εἰσελϑόντι ἄνδρι τάτῳ ϑ8ιαν. Οἰἶγορ. τῷ ἄνδρι Ἑά. ἢῆς, οὐ ἄνδρες ἴχ “αγαξξ, Πλΐηοτα, ΑἸοχ, ταρανόμων} μυ- τάτῳ μετὰ τὸ εἰσελϑεῖν 8ἰαν. Μοίᾳ. εἰσελϑεῖν] εἰσεληλυϑεναι τς, σαροι τηλγρ. ς8. αποςασιάς Γηᾶγρ. ὃς. ἐκύκλωσαν] περιεχυκλωσαᾶν 18, 19, ς4, 0, 64, 82, 128. ΑΙοχ. εἰσελθηναι τό, 44, 75) 77, 131. Χ, ΧΙ, ας, τό, 18, 29, 30, 44, ς3, 54» 55, 57, 58, 63, 64) γι, γ2) εἰσεληλυϑῆναι (ἢς) τοβ. μὴ ποιήσητε] καὶ μὴ ποιήσητε ϑῖαν. 76, γ7, 85, 84, 8ς, τού, τοϑ, 121, 158,1 31, 134) 1447) 800, 426, ποιήσητε] ποιήσεται ᾽ς. αἰφροσύνην} ευφροσυνὴν (ςοττ. αφροσυνὴν 217. (οπιρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. (δι. Νὶς. τὴν οἰκίαν] τον οἰκον 547 39), ΙὨ. Τ60.} 121. 759. 82. τὴν οἰκίαν αὐτῷ Θεοῖς. τὴν αὐλὴν ϑ8[αν. Οἴἶτορ. κρό.. ΧΧΙΨ, "δὲ] ιδὰ Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 30, τό, ς8, 63, 64, γι, ὃς, 

οντες} και ἔχρᾶσαν Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 30, (ς ς, τ νἱάἀεῖιτ.) 64, 121, τ28. ΑἸά. ΑΙεχ. Ατπλ. 1. Αγηι. Εά. δῖαν, μδὰ δὴ ς4. ζ9, 82, 
71»), 82) (πιαγρ. 8ὃς.) 108, 121. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. και ἐκρδὸν 54) 84, τού, 134. Οοοῦρ. δέτε 200. (δῖ. Νῖὶς. Ἴδε ἡ] δὰ τοβϑ. 
59, 75) 76, 84, τού, 134. Οοάἀά. Ατηγ. ἔδχ. δον. καὶ κρέοντες ( οπιρ. ἡ παρϑένος] α ἢ 82, 128. τουαρϑένος] τταρϑέενος ἡ ϑυ- 
δῖαν. Οὗτορ. κχρώοντες ἐπὶ τὴν ϑύραν] κα 128. Ατπι. Εά, Βρρεὶ ἵθ ψγατὴρ με 9. καὶ ἡ] και παρθένος καὶ ἢ ξς. παλλακὴ αὐτῇ 
ΤηΔΤΡ. ἃ ΡΠΠΙΔ πηδπι!---καὶ ἐφύλαξαν τὴν ϑύυραν---ΑΥπη. 1. ἐπὶ τὴν ο αὐτῷ Οοιηρὶ. ἐξαξω] εξαξω δὴ Χ, ΧΙ, 1 ς, τό, 18, 20, 44, ς3» 
“ύραν) αι ἐπὶ τς, 18, ξ4, 58, 64, γςν) 82. ΑΙεχ. τὰς ϑυρας Οοαά. 58) τύ, ς7,) ς8, 63, 64, 71, 75. 76, 77, 84, ὃς, τοῦ, 121, 128, 131) 
Ἀππ. εχ. τὴν ϑύραν αὐτῆς ΟεοΥρ. εἰς τὴν ϑύραν ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 134, 144, 209, 236, 237. (οῃρ!. ΑΙά, ΑΙεχ. Οἱ. Νίς. εἐξαγαγυ. 
εἶπον) εἶπαν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ςς, ς8, 6, 64, τοϑ, 128. Οομηρ. δὴ 54. εξαγω ςο. ἐξάξω ὑμῖν Οἴἔεοτς. ΑΙα. ΑἸεχ. (στ, Νῖς. ἐλέγον 54) ζ9, 7ξ, γό, 82, 8., τού, 134.ἁ.ς αὐτὰς ἔξω Ατπι. τ. Αγηι. Ἑά. ἐλάλησαν Αττῃ, τ. ΑἸτη, ἘΔ. ταρὸς τὸν ἄνδρα], τὸν 16, 44. 75,131. πρὸς τὸν ἄνδρα--- τὸν ττρεσύτην] τῷ κυρίῳ αὐτῆς καὶ οἰκοδεσπότῃ τῷ πρεσούτῃ Οοζρ. ῆς, πε αὐτῆς καὶ, ϑίανυ. Οἴτορ. τῷ ἂν δρι εἴ ̓ 

Του οἴχς τῷ τορεσθύτῃ δίλν. Μοίᾷᾳ. τὸν κύριογ---τορεσξύτην] τὸν 

αὐτὰς 15] ταυτὰς 63. 
" ΄ ἼΝ καὶ ταπεινώσατε αὐτὰς] λα 144. , 1 

3 ὦν ᾽ἅ “-“ςΑ,ἀ:"»-» Τ᾽ Ν ε 
ποιήσατε] ποιήσετε τοῦ. αὐταῖῦς---οφϑαλμοῖς ὑμῶν] αὐτὰς ὦσαν ν»ἤὕ 2 .- ὦ ([ο) ΚΡΈΧΕΙ ἐνώπιον ὑμῶν ἧς. αὐτὰς ὡς ἀρέσκει ἐνωπιον ἡμῶν 82. .“Ὡ ν, Ἁ αὐταις τὸ ἀγαϑὸν] αὐτὰς ὡς ἂν ἀρεσκη )6. αὐας ὡς αν ἀρέσκει τού. Ξ. γ» “ο΄ κε ᾽ ᾽ ΄ 

Ἶ ΜῈ ἀντὼν ὁδὸν ἀρεςόν ἐξὶν Ατγγ. τ. Ατἴπι. Βα. ὁ ὡρεςόν ἐξὶιν Οεοίς: 



ΚΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΙΧ, 

ἘτῊΝ τ 

30: ἀφροσύνης ταύτης. Καὶ ἐχ εὐδόχησαν οἱ ἄνδρες τ8 εἰσαχᾶσάι αὐτξ' χαὶ ἐπέλάξετο ὁ 0 ἀνὴῤ τῆς 

“ἰᾷΙΩλλαχῆς αὐτξ, χαὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν πρὸς αὐτὰς ἔξω" χαὶ ἔγνωσαν αὐτὴν, καὶ ἐνέπᾳιζον. ὧ 
αὐτῇ ὅλην τὴν γύχτα ἕως τοπρωὶ, χαὶ ἐξαχέςειλαν αὐτὴν ὡς ἀνέξη τοπρωΐ, ᾿ Καὶ ἦλϑεν ἡ ψινὴ 
«ὡρρὸς τὸν ὕρϑρον, χαὶ ἔπεσέ παρὰ τὴν ϑύῤαν τοῦ οἶχε ὃ ἦν αὐτῆς ἐχεῖ ὃ ἀνὴρ, ἕως ὅ διέφαυϑεν. 
Καὶ ἀνέςη ὁ ἀνὴρ αὐτῆς τοπρωΐ, χαὶ ἤνοιξε τὰς “ύρας 18 οἴκόυ, χαὶ ἐξῆλθε τῇ : τρορευϑῆναι ἸΏ 
ὁδὸν αὐτὸ" χαὶ ἰδοὺ ἡ γυνὴ αὐτῷ ἡ παλλαχὴ πεπ]ωχυῖα παρὰ τὰς᾿ υύρας τᾶ οἴχου, χαὶ αἱ χεῖν 

ρες αὐτῆς ἐπὶ τὸ πρόϑυρον. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν, ᾿Αγάςα καὶ ἀπέλψωμεν" χαὶ οὐχ δἀπεχγίϑη, 

26. 

27 

. 28. 

: πρωῦ (οπιρὶ. 

Ὧξ πύλωγος Τῇ ἀνδρος Χ 

τοὺ οἰκου τοῦ ανδρος ς8. 

αὐταῖς κατὰ τὸ ἀγαϑὸν 8ῖαν. Οἶτορ. αὐταῖς ὃ ὠγαϑὸν 5αν. Μοίῃ. 
τὸ ὠγαϑὺν ἐν ὀφθαλμοῖς] ὡς ἀρέσχει ἐνωπιον ς4. ὡς ἂν ἀρέσκη εἐνω- 
πίον 89. ὡς ἂν ἀρεσκὴ εν ὀφϑαλμοις 84, 14. ἐν ὑφϑαλμοῖς] 
ἐνώπιον ὀφθαλμῶν Θεοῖς. πρὸ ὀφθαλμῶν ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ τῷ 
ἀνδρὶ τάτῳ] τῷ δὲ ἀνδρὶ τέτῳ Οεοτρ. τῷ ἀνδρὶ} τὸ ἀνδρὶ (ας) 
ης. ἀνϑρὶ ̓ τέτῳ] α τδτὼ κ0. δίαν. Ὀζτος. μὴ ποιήσητε] ου 
ποιῆσετε 1. ποιήσητε) ποιησέῆαι 73: τὸ ῥῆμα] 170 πραγμᾶαᾶ ξς4, 

ς9,) 73. 76, 82, 84. τού, 134. τὸ ῥῆμα τῆς ς ἀφροσύνης ταύτης] τὴν 

αἰφροσυνὴν ταυτὴν ὅς. κατὰ τὴν ἀφροσύνην τὰ ῥήματος τότε Ατπὶ. 1. 
Ἀπη. Εά4. α ταύτης Θεοῦ. ἐδὲν τῆς ἀφροσύνης ταύτης δῖαν. Οἶτοξ. 
, ΧΧΨΡ. Καὶ ἐκ εὐδόκησαν οἱ ἄνδρες] οἱ δὲ ἄνδρες ἐκ εὐδόκησαν 
Οϑοῦρ. εὐδόκησαν] ηϑέλησαν ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, 54, ξ 5, 58, 
ὅ4, 71, 737 γ6, 8ω, 84) τού, τοϑ, 121, 128. (ὈμρΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ: 

Ἀπη. τ. Αστη. ΕΔ. ἡυδοκησαν 63. Οαϊ. Νίδ. εἰϑελησαν 134. τῷ 
εἰσακᾶσαι!}) αχάσαι 1ς, 18, ς4) ὅ4, 7ςν τοϑ, 128. Οοπιρὶ. Αἴεχ. 
Ἄγπι. σ᾿ Αγηϊ. ΕἘὰ. επὰκεσαι 82. τὸῷὁ ὠχκᾶσαι ΑἸά. εἰσακῶσαι 
αὐτῷ}, αὐἷα Χ, ΧΙ, τό, 20, 5ς» τό, ς7, «8, 63, 71. 77 236, 237. 
Οκι. Νὶς. αχᾶσαι τῶ. καὶ ἐπελάθετο ὁ ἀνὴρ] καὶ ὁ ἀνὴρ ἔλαξέ 
Θεοῦ. ἐπελάξετο) ἔλαξεν. Ατπι: 1. πη. Ἐπ, δ[αν. Μοίᾳ. λα- 
ξὼν δῖαν. Οἷἶγοςβ. τῆς καλλακῆς} τῆς παλλάχιδος τ6. τὴν παλε 
λακὴν Ατη). τ. Αἴτῃ. Εα. Οοτς. ϑ]αν. παλλακῆς αὐτῷ] , αὐ]α 

1τοϑ. Οοπρ. τρὸς αὐτὲς ἔξω] , Ἀρὸς αὐτὲς Αἰτῃ. 1. ΑΥτῃ. Ἐά. 
λα ἔξω ϑ8ιν. Οἤτορ. ἐνέπαιζον ἐν αὐτῇ] ενεπαιξαν αὐτῇ Χι τς, 
18, 28. 4; 6, 64, γι, γό, 84. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐνεπέξαν αὐτῃ ΧΙ, ςς, 
128. ενεπταιζον αὐην 30, 63. εἐνεπαιζαν αὐτὴ ς8, 134. ενεπεξζαν 
αὐὔην γ5. ενεκαιξαν αντὴν 82, τού, 1οϑ, τ21. Οομαρὶ. ἐδεμεγαπι ἐκ 
εα 501. Βατ- Ἠεῦτ, ἔπαιζον αὐτὴν (ἐμαὶ ὑβεαεὶ Με ἐπι) Ἀπ. 1. ΑΥπλ. 
Ἑά. ἔπαιζον ἐπ᾿ αὐτὴν ϑῖαν. Μοίᾳ. ὅλην τὴν νύκτα!) ολην. τὴν 
νυκτὰ εχειγὴν δ: γύκτῷ}} νυκτῶν 5. ἕω,] καὶ εως 54, 5 
82. ἕως τόπρωϊ] Α 75. εῶς τοῦ ὥρωϊ 200. (αἵ. Νῖς. το- 

πρωΐ 1] τρωΐ τς) τό, 30, 44) 53» 57) 58, 63, 77ν (134. ἐστι τὸ 
πρωὶ.) 216, 43). ΑἸεχ. καὶ ἐξαπίςειλαν---τοπρωΐ 23} αὶ 77. 
καὶ ἐξαπές ειλὰν--- τὸν ὄρϑρονὶ ἴῃ ζοπΠΊ. [54.] καὶ ἀμᾶ τὼ αναξῆναι τον 

ορϑρον απερέιλαν ἀντὴν Χῶι ἢλϑὲν ἡ ἢ γυνὴ τῶ πρῶι τπᾶτρ, 131. αὖ- 
τὴν 3 “ αὐτὴ τ6. ὡς δἰνέξη] ἅμα τῶ ἀνα τὼ ἄνα τῷ (ἢς) ἄνα: 

ξῆνα; 63. ἅμα τὸ (ας) ἀναβαίνειν 84. ὡς ἀνέβη τοπρωΐ]} αμὰ 

τῇ αναθαινέιν τον ρον 1, αμῶ τῳ ἀναβαίνειν τὸν ορϑρον Χ; 
ΧΙ, 20) 54) .5ζ9 121), 134. ΑΙά. Αἴεχ. ἢς, οὔπὶ τὸ ὑγὸ τῶ, ςϑ, 
τδό. ἀμῶᾶ τω ἀναθῆναι τὸν ορϑρον 15) 18, τό; 64. ΟομρΡΙ. ἔς, 
ἷΩ Τὸ αναξηναι» 19, τοϑ. ἢς, εἰ τὸ ὀρϑρον, 30. αμα το ανάδαινὴν 
τον ορϑρον γ 5. ἅμα. τὸ πρωΐ. τῷ 5 ἀναβῆναι τὸν ὄρϑρον 82. ἤς, ἔπε τὸ 
ὑγρῶν, 128. ἐὼς ρων 131. ἐν τῷ ἐπιφώσκειν τοπρωΐ. Αἴπι. 1. ΑΥπ, 

Ἑά. ὡς ἀνέξη ἠὼς 58ιαν. τοπρωΐ 29] τον ορϑρον 63, 84. 

ΧΧΥῚ. ἦλϑε»} ἐξηλϑεν τό, 44) 57ν 77, 131, 16, 237. (χα, 
Νίς. ἡ γυνὴ πρὸς τὸν ὄρϑρον] ἡ ἢ γυνὴ ἡ το προς πρωΐ ς[8β.. πρὸς 
τὸν ὄρθρον] τὸ προς πρωΐ ΙΝ, ΧΙ, 187 30, τό, 63; 64, 71} (τπηατᾳ. 
ὃς.) τωι. ΑἸά. ἔς, οὐπὶ χρὸς ἱπ ομαγαέξ. τηΐπογο, Αἰεχ. τὸ τροσ- 

“τρωϊ (ἢς) τς. τῦρος ὥρωΐ 19) 1ο8. τὸ πρὸ πρωΐ 20. τῇ ὥρρι τῇ 
ρον ς4, 59), 73. 76, 82, 84, τού, 134. προς τοῖρωὶ ξς. το- 

ὄρθρον] ὥρος ΤΕΣ 128. ἔπεσε] ἴ ἔπαισε ΑΙα. 

παρὰ τὴν ϑύραν ἘΣ οἶκε] παρὰ τῇ ϑύρᾳ τῆς τυλῆς τῇ οἴκα τῷ "υρίῃ 
Απῃ. 1. Ἀππ. Ἑά. παρὰ τὴν ϑύραν τῆς πυλῆς τῆς αὐλῆς ϑῖαν, 
Ὁ τορ. τὴν ϑύρα»] τὸν πυλωνὰ τὰ αὐδρος ςς. τὴν ϑύρα: (0) 144. 
τὴν ϑυραν---διέφαυσεν] τὴν ϑυρὰν τῇ τνλῶνος τὸ σικε τϑ ἀνδρος εἰ ἦν ὁ 
ἄνριος αὐης ἐκεῖ εὡς ἅ “ διεφωνησεν ΕΝ, ᾿ς) 18, 29, (4, 76; 121) 128, 

134. ΑΙά. ἔς, σὰπι αὐτὸ ΡγῸ αὐτῆς, ΧΙ. ἢς, οαχτῃ διεφωσε ΡῖῸ διε- 

᾿φωνησεν, 82. τῆν ϑυραν ΤῈ πυλώνος ΤῈ ΟΙΧῈ ΤῈ ανδρος καὶ δ ἣν ὁ χύυριος 

ἀνΐης ἐκεῖ τῶν διεφαυσε γ1. τῆν ϑυραν αρὰ τὰ ττυλώνος τῇ οἶχᾷ τοῦ 

ανδρος, καὶ ἡν ο κυριος αὐΐης ἐκει, ως διεφωνησε 84. 
τῷ ἤυλωνος τὰ οἱκε τὰὸἪ ανδρος το, 64. 

1 τουλωνος του οικοὺυ 30, 56, 63, 71) 78) τού, τοϑ. 

μ ἦν αὐτῆς ἐκεῖ ὁ ἀνὴρ] ἡ ἦν σ κυρτος 
αὐΐης ἐκει Χ, 6,. Οοπηρί: Αἴεκ. ὁ ἥν ὁ κύριος αὐης το, τοϑ. Ατη). 1. 
Αγ. ΕἘά. οὐ ἡν αντῆης ἀνὴρ 237. οὐ ἣν ὅ δνὴρ αὐτῆς Θεοῦ. 

ἦοΣσ. ἢ. 

Οὐομρὶ. ΑἸεχ. 

τὸ οἶκἘ} τῷ οἴκε. 

ἀνὴρ καὶ ἐπορεύϑη 237. 
. 108. 

δῖλν. αὐτῆς ἐκεῖ ὁ ἀν" ρ] ὁ χυριος αὐΐης τοπρωϊ 6 ἐκεῖ] κα τι 
44, 57, 63, 77. 236. ἕως 5] α αὶ 30. ἑωσοῦ (Ή) τοό. ἕως 
διέφαυσε] τως του διαφωσαι (οοιτ. διαφαυσα!) 11. ὡς καὶ διεφώνησεν 

{ππᾶτρ,. διεφωσεν) Χ. καὶ ὠφῆκε τὸ πνεῦμα Ατπι. τ. Ατῃ. Εά, ἕως 
τερωΐ Θεοῖς. α 8ιδὺ. Οἰξορ. ἕως διαφαύσεως 5ἴαν. Μοίᾳ: διί. 

φαυσεν] διαφωνισαι τό. διαφωνησαι 44) 3, ς3») 47, 775 (131. οἷ. 1π- 
τεηΐα. διεφαυσε) 144: 236. (τ. Νίο. διεφωνησὲ ς ς; ςό, δ4) 74) τού, 
237. διαφαυσαι 63. ἐδωχὶ: 5γυ. Βδτ- Ἠεῦτ. 

ΧΧΨΙΙ. ὁ ἀνὴρ] ο κυριος ΙΝ, Χ, ΧΙ, 1) 18, τθ.) 29) 44) ςᾧ, 64, 

γῖ, γς, γ6, 82, 84, τοῦ, 121) 128, 144. (οἴηρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ, ϑῖδν.: 
Οἴἶτορ. κύριος Αγηι. 1. Ατπι. Ἐὰά. τοὺς ϑύρας τ οἵἴκκ] τας τὰ 

οιΧου ϑυρας 131, 144. πορευϑῆναι) ἀπελϑεῖν ΕΝ. ἐπαγγελϑεῖν 
(Ώς) τοϑ.ι τὴν ὁδὸν] εἰς τὴν οδον ΕΝ, ΧΙ, 10, 20» 30, ςὔ, ςϑ8, 63; 
71, )6, τού, τοϑ, 121) 134. Οομηρὶ. ΑΙ. δίαν. εἰς τὸν οἶκον. ἐς... εἰς 

τὸν οδὸν 84. ὁδὸν αὐτῷ} αὶ αὐ: 4. ἢ γυνὴ ἡ αὐτῷ] α αὐτὰ Χ, σοι 

γυνὴ αὐτῷ ἡ παλλακὴ] γυνὴ ἡ παλλακῇ αὐξ 16 1Ν, ΧΙ, 16, 18, Φομ 

44» 54, 55» 57» 58, 63, 75, 77. 845 τού, τοβ, 121, 128, 134: 236, 
27. (ομηρὶ. Θὲ, Νι:ς. γυνὴ ἡ παλλακις αὐ ς3. γυνὴ. [αὐτῷ] ἡ 

παλλακὴ αὐτέ, ςππὶ υἱκ. αὐτῷ ἴῃ οἰαγαῖϊ. τηΐπογε, Αἰεχ γυνὴ ταλε 

λακὴ αὐτῷ Ατπι. 1. Ατηη. ἘΔ. τεπωχυϊα] ποεπϊωχυῖα ἣν Ατηι. ἐς 
Απ. Ἑἀά. Οὐεδοῖρ. κειμένη ϑῖἷδν. παρὰ τὰς ϑύρας τῇ οἶκ»] ἐπε 
την ϑυραν τού. κα τῶι. ΑΙά. ιν. Οὐἶτος. ἐπὶ τὰς ϑύρας Οεοήςξ. 
Τὰς ϑύρας τῷ οἵκα ἃ 5] τὴν ϑυραν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς», 18, 19,29; 30, ς4, 
ξς, ςό,. ς8, 63, 64, γ1, γ6, 82, 84) τόθ, 128, 134. Οοτηρὶ. ΑἸεχ, 

Απη. 1. Αττα. Ἑά. τᾶς ἐπ οικᾶ ϑυρᾳς τό, 57,.236, 437. τον. ομέου 
ϑυράς 44. τῆν ϑύρα ((ο) 75. αἱ χεῖρας] εἐχέϊραις Ι΄. ἢ χεὶσ 
Απῇὸ. 1. Απῃ. Ἐὰ. ἐπὶ τὸ τρόϑυρον] παρὰ τὸ προϑυρον 1ς, 18, 
545) 64, 73» 128. 

ΧΧΝΊΙΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν] καὶ λέγ ὁ αὐτῇ Αἴτη. 1. Αὐτῆς 
Ἑἀά. καὶ εἶδεν αὐτῇ Θεοῦς. ᾿Δνάςα] ἀναςηϑι 1; Σ; ΧΙ, τς, 18; 
29, 30, 4, τ ζ» 6, ς8, 63, 64; 71, 82, 8, τού, 1ο8, 121, 128, 124. 

Θοπιρὶ. ΑΜ. Αἰεχ. αναςηϑὴ )ς. καὶ ὠπέλθωμεν] καὶ ἀπελϑο- 
μεν τό; 131. καὶ ΟΘεοΥρ. ἵνα ἀπίλθωμε ϑίαν. ἀπικρίϑη] 

Ἢ αὐω ἵν, Χ, ΧΙ; τς, 18, 29, 30; 54) ςς, ς8; 64; γ1, γό, 82, 84; 
166, τοϑ; 121» 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙΔ. ΑΙεχ. Οροις. δῖαν. αἤεκριϑὲ 
ανυτω )ς. αὐτῷ ἀκεκρίϑη Αὐτν. :. Ασῖη. Ἐά. ὅτι ἦν γεκρά] αλλα 
τεϑνηκει ΠΤ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29; ξ 5» 64, 71, 785 76, τοϑ; ται, 128. 
ΑΙὰ. ΑΙεχ. αλλ᾽ απεϑᾶνε 1. αλλ΄ ετεϑνηκόι ς4), 59, 82; 84, τοῦθ, 
134. οτι τεϑνῆχει ς(8. ἀλλὰ ἐπιϑνήκε ΟΟμΡ, ὅτι γεϊρᾶ ἦν 
Ατία. 1. Αγη. Ἑά. ἀδὼ ἦν γὰρ ὡσεὶ νεκρὰ ϑῖαν. Οὗτός. ἦν γὰῤ 
γεκροὶ δίαν. Μοίᾳ. οκαὶ ἔλαδεν---τόπον αὐτι] χα; αὐελαξεν εἶ! το 
νποζυγιον, καὶ ἀνεῥῆϊ, ὁ ἄνηρ, καὶ ἀπηλϑεν εἰς τὸν τόπον αὐε ΧΙ, 128. 

ῇς, ηἰἢ ἀνελαδεν αὐΐην,, 1ξ) 18, 54) 64) 71) 755 82; 121. ΘΟΟμΡΙ. ΑἸά. 
ΑΙαχ. ῆς, πἰβ ἐλαξεν ᾿αὐΐην, 19. ὥς; πῆ ανεδαλὲν αὐτὴν, ς8, χα 

ἀνελαξεν αὐτὴν ἐπι τὸ προϑυρόν, καί νέφη ὁ ἄνηρρ καὶ ἀπηλϑεν εἰς τὸν 
τόπον αὐτὰ 49. καὶ ανελαῦεν αὐΐην ἐπι το υποζυγιον, και. ἀανερῇ ο ανηβ 
αὐτῆς καὶ ἀπηλϑὲν εἰς τόπον αὐτὰ 20. χα! ἀνελαξεν αὐΐην ἔπι Τὸν ονον 
καὶ ἀνεξη καὶ επορευϑὴ εἰς τὸν τοπὸν ὥὐτε 44. Χαι ανελαξὲν αὐΐην ἐπὶ 
τὸ νχοζυγιον, καὶ ὁ ἄνηρ ἀνέση, κα απῃλϑὲν 4 τὸν τοπον αντὰ 76; 
ιού. ἔς, ἤῃς 0» 84. καὶ ἔλαβεν ἐἰσήνεγκεν αὐτὴν εἰφ τὸν ὄνον» χαὶ 
ἀνίρη ὅ οἰνὴρ καὶ ἀπῆρεν εἰς τόπον αὐτὰ Αγ). 1. ῆς, πιῆ Χαὶ εἰσ- 

ἤνεγκεν, πῃ. Ἐά. καὶ ἔλαξεν αὐτὴν καὶ εἰσήνεγκεν εἰ εἰς τὸν ὄνον, καὶ 
ἀἰνέςη ὁ ἀνὴρ καὶ ὶ ἐπορέύϑη εἰ εἰς τόπον αὐτῇ Θεὸγσ. καὶ εἰσήνεγηιν αὐ- 
τὴν ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἀνέγη, ὃ ἀνὴρ καὶ ἐπορεύϑη εἷς τὸν τόπον αὐτῷ 
δν. ἔλαξε) ἀνέλαβεν; 6, 83, δῷ) ξό, ΦῊ 77 168, 131) 1345 
144, 200, 436. 237. ΟΑϊ. Νίς. απελαξεν 62. ἐπὶ τὸν ὄνον] ἐπί τα 

ιποφύυγίον 1, ςό, 63, 1οβ, 124. ὄνον} υῆοζυγιον ςς. καὶ 
᾿ἐπορείϑη] Χαι ἀνεστὴ ὁ ανηβ και ἀπηλϑεν ΕΥ͂, ξς, 198. καὶ ἀνεζἢ 

ὁ ἀνὴρ κᾶι ἐπορευϑὴ τό, ξ2, ς3,) 7, 63» 77» 131) χ4ᾷ, 200, 436- 
δες. Νίς. καὶ ὁ ἄνηρ ἀνερῇ και αἴηλθεν 134. καὶ ὠνέσϑη (Πς) ὅ 

αὐτῷ} Ὁ καὶ εἰσηλϑὲν δες -3- τονὶ “οικοὸν ἀντ ΤΥ... -Ἐ εἰάότη, 

αὐίηας δροὶς, Χ, ΧΙ, ας, τό; 18, 10, 20, 30) 44; 525 53ν.542 56) τό; 
57. 58, 9, δ4, 715.76ς 774 825 84η τούς τὯτ1; 128) ἐ31) 124. 144) 
393. ᾿ 

εἰς τὸν τόπον} τον ΕΥ. εἰς τοῦ ὁμοῦ τόρ 

ἐχήρλ!ς σἕ. 



ΚΡΙΤΑΑ 1. 

, , ι» »" 3νΝ τῷ ν., 2 “΄ 3 Ν ΄ 2 “Ὃ2 .»"» ΚΕΦ. χιχ 
ὅτι ἦν νεχρά" χαὶ. ἔλαξεν αὐτὴν ἐπὶ τὸν ὄνον, χαὶ ἐπορεύθη εἰς τὸν τύπον αὐτῇ, Καὶ ἔλαξε τὴν 20. 
Ρῃ ΜΝ ΌλΡ 4 . Ἶ . » “Ὁ ν. » 7 ΕΝ 9 δωδ 2 ν » “Ζ 

ῥομφαίαν, χαὶ ἐχρᾶτησε. Τὴν ππαλλαχὴν αὐτϑ" χαὶ ἐμέλισεν αὐτὴν εἰς θωθεχὰ μέλη, χαὶ ἀπές εἰ.- 
, τ ᾿ ᾿ ὃς ᾿ 2 ρῶ Μ." ᾿ 9 3 7 

λὲν αὐτὰ ἐν “παντὶ ὁρίῳ Ἰσραήλ... Καὶ ἐγένετο “σᾶς ὁ βλέπων ἐλεγέν, Οὐχ ἐγένετο χαὶ ἐχ ἑώ- 20, 
᾿ δ: ἴδ τοις 5 : ᾿ ἄρ ἃ ᾿  ρῷ Ψ ἰφϑὲ ’ ΄ 3 ρᾶται ἀπὸ ἡμέρας ἀναξάσεως υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ὡς αὐτή: 
7 ἐς δ»φΦ » ὦ . ») 5 Ν Ν ΝᾺ ᾿ 

ϑέσνε ὑμῖν αὐτοῖς βελὴν ἐπ᾿ αὐτὴν, χαὶ λαλήσατε. 

4 

ΚΑῚ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ. ἐξεχχλησιάσθη ἡ συναγωγὴ ὡς ἀγὴρ εἷς ἀπὸ Δὰν τι.- 

30, 436, 237. Ομ. ΑΙὰ. (αἵ. Νίς, -Ἑ καὶ εισειλϑὲν (οοττ, ρα Ισραηλ ἐξ Λιγυπῆε ἕως τῆς ἡμέρας ταυύΐης το. -Ἐ και ἐνετειλαῖο χοις 
ἔπ, εἰσηλδὲν) εἰς τὸν οιχὸν αὐτε 63. - χαὶ ἡσηλθὲν εἰς τὸν οἰκον ανδρασιν οἷς ἐξαπεςέιλε, λέγων, ταδὲ ἔρειτε προς παή]α νιον Ισραηλ, οἱ 
οἷς 7: ᾿ ἢ ̓  ἐν ᾿ ἜΕΤΝΝ τὸ “Ἂν γέγονε καΐα τὸ ρημα τᾶτο ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἀναδάσεως τῶν υἱων ἴσ- 

μι τα ἈΩ δμτα καὶ ἔνθα ὦ, τὸ ὧν «δῷ μὴ δκῶι (αν ἃ λημᾶν ως τι μίας ταῖτα τ, αῦν τμιἡ  καρ ταῖς. 
Αἴ). Ε4, Καὶ ἦλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῇ καὶ λαξὼν 81αν. Οἶτο δ᾿ 55 ΕἸ ΤΕΣ ΠΡ ΑΡΈΕΙ ἐξαπερεῖλε λέγων, τοδὲ ἐρέντε τορὸς πξαήα εὖ ΤΌΣ ΕΘ; .Οἰπορ. τὴν ραηλ εἰ γέγονε κα]α τὸ ρῆμα τετο ἀπὸ τῆς ἡμερᾶς τῆς αναθάσεως υἱων 
βομφαίαν] ἃς συν: μαχαιραν ΙΝ, τὴν μαχαιραν Χ, ΧΙ, 19», 29,,30; ἴσ ῥαηλ εξ Αὐγυπῖε ἑἐως τῆς ἡμέρας ταύϊης 82. -Ἐ και ἐνετειλαῖο τοις ςξ, τό, ς8, 63, γ1, γ6. ΑἸά, ΑΙεχ. δίδν. Μοίᾳ. μαχαιραν 5 18, ανδρασι ες ἐξαπερειλε λέγων, τὰ δὲ ἐρειτε προς τσαγΐα νιον Ισραηλ εξ ἐδ δν δεῖς τὸ τῷ οι σὲ ον ὅτι Λα αηρῆ, ἀρ τ ταρς ταῖς ἀν ΤῚΣ παλιν αὐ τὴ 
δῖαν. Οἴἶτορ-. καὶ ἴλαδε 51αν. Μοΐ. ἩΡΌΜΗ ϑ οἱ τ Δ ΠΑ ἠδ ἰπῤοανο λεγῶν. ταῦδε ἐρεῖτε προς πανῖα Ἰσρατλ. εἰ γέγονε 

ἐπελάθετο της σαλλακχης ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 19) 29, 30, ς4, τό, ς8; τοῖς ἀν ἄωνώ ας ἑξαπέ, βὰν ὑρ μι 1 28. κε ζῶν ἐνετεϊλαῖο 
δὴ, δ); ὅν γ., δέ. 8... 56. τό. ἦν, ἘᾺ θθρι μ Ν αἢ Ἴ πριν τ , ἐδ μὰ ἀρεῖ ἀρ μὐ! τὰ ἐ ἘΡΕΙτΕ ὑῤ τον πανΐα ἄνδρα 

ΑΙοχ, ἐμέλισεν] ἐμελησὲν 16, ξ8, )ς, τΌ8, (131. ρ]. Ἰη(εη]. μοιρας.) υἱῶν Ἰσραὴλ ἐς Αἰγύπῆ]ου ἕως ἀϑβιθεηὸν ἈΠ λδιὶ ἜΣ δῶν ε δὰ 

εἰλη εκάκτο πα τῆ τονε τι ον τὰ Τατίας Μιῳ παρ αοαἴκτρ τ οταν δῆτα δος κλέραν, τὸ παῖς 
Ἔ χκαΐα τὰ γα τ). -Ἑ κατα οςὰ αὐΐης 237. Ἀνη: ΕΠ δὰ: ΤΣ πο τας, ν ΡΝ προ πὰ 
ϑίαν. εἰς δώδεκα μέλη] καῖα τα ἐξα αὐῇης εἰς δωδεκα μερίδας ΙΝ: τα: τσ, ἀν δι δ ροὶ ἜΣ ἐξαπερειλε, λέγων" ταδὲ ἘΓΕΙΤΕΙΤΡΟΣ 

ΣΧ, ΧΙ, τς, τον 49, 30, 4, 55, 58, 64 71, 76, 84, τοῦ, το, 12:1; ΑΔ, ταύτης καὶ ἐμ είλεῖο τοὺ ἐννα ἦατὰ παῖ, τιν τς, ἤπο τ, 
2 τ44. πῃ. ΑΙ, ΑΙ, ἔς, εξ καὶ τα ὅχαν 88, 1ι.. καὶ, λαλέσάς πρὸς πάντα Ἰσιαᾷν ἃ τ χάν" ἂν ὀπίιλο, λαλήσας. ὅτῳ 
τὰ ογα αὐΐης εἰς δωδεκα μυριαδὰς 18. χαῖα τα οα ἀνΐης εἰς ϑυοδκαὰ ὡς αὐτή] Ἧ, ἵν Χ νῷ ̓ ὁ τὴ τῳ ον ἀπε θεν μελη 63. εἰς ϑωδεκα μεριδας γς. κατὰ τὰ ὡςαὰ αὐΐης εἰς δοδεκὰ μὲ: ξ7, τ τ ̓  : Σ ᾿ 15» ̓  ) 18, 29, 30, 44, 53, 54), 48, τύ, 
ῥιδας 1,8. ἀπέρειλεν αὐτὰ] ἐξαπερειλεν “Ὁ, αὐἱα: 1Ψ. ἔς, ἤρὲ ᾿ ᾿; βῷ “ : Ἧι τ ἐν τού, 1οϑβ, 128,131» 1345. 144, 

Ἐν τον 18, το, 64, τοβ, Ζο0. Οοπιρ!. ἐξαπερειλεν αὐας (4; γς, γ6, ϑίσϑε δὴ ΑΙεχ ϑέϑιε αεϑρϑεον θεν ἐπ γι ΟΥτορ: ϑέσϑι] 
82, 84, τού, 128, 134. ΑἸεχ. “κ ἄυτα ςς. απεξειλεν αὐας γι. αὐυτης βελην τὴ λαλ ΤΡ τος πος ΡΠ τὰ απεστϑηλεν αὐτὰ" 237. ὠπίρειλεν αὐτὴν Απτῃ. τ. ΑΠΉ, Ἐπ. 8᾽11ν: ΑἹά.- 3εσϑὲ ὃ Τλξυνι ἫΝ ἐνδεεῖ νά λην ἐἀρ. υμὰ; μεομις Οἔἴτοσ. ἐν παγτὶ δρίῳ] εἰς πασᾶς φυλας 1Υ͂, τς, 18, το ΠΩΣ : ἢ ἡ ω ΤΠ περι ἂὺ ἣν βελην και λαλησαῖε Χ. και ϑέσϑε 

τ), 48, 64, τοϑ, 128. ΟΟμηρὶ. Απ. τ. Ασα. Ἐάὰ. 8]αν, ὩΣ τι τα Αι ἐπ᾽ αἱ "β ̓  ̓ ἀχλμο ον άφλια ἐα ρθη ἐν ἀυμ ὑ 
τας φυλας ΧΙ, ς4., 82, 8 4) τού, 21, 134. ΑἸά. ΑΙδχ." εἰς τος ἍΝ ὁ ἐλέει 5 ᾿ χᾶι λαλησατε 44. 237. και ϑέεσϑε εαὐῖοις βουλην 

30, ὁρίῳ] φυλῆ τῦαπ. τεσ, 131: οικῳ 536. χωρίῳ Οαι. Νίς,Ἠ Ἰδὲ 84 ἤς, ἐμὴ αὐτο αν ον ὅς δ μιν ἀυτὴν ΡΟ αυτη, 
ῥαήλ] τῷ Ἰσραήλ ΑἸεχ, ΩΣ ᾿ βέλην θοῦ ρένι ἀλη τρῆ ἰκολι δὴ οἥην β κΉῈ ! φιης 

ΧΧΧ. Καὶ ἐγίνετο--ἴ τὰς οὰ τὰ : “ ᾿ ᾿ "5 ἄυϊοι ἐπ αὐτὴν βδλὴν καὶ λα- 
ἐγένονο πάντες ἀρναος ΤΡΝ των τν ΤΣ 63. ᾿ ἰηῆν εἰμ 58. τὸ κα δὴ βελην περι ἑαυτῆς καὶ λαλησατε γι. ϑέσϑαι 
βλέπων} δ ΡΣ; ὃς ἴδλεπεν ΑΥΠΥ τ, Απῃ, Ἐὰ πὰ, ς πὰ ο " οις περι αὺ ἧς βελην κῶν λαλησατε ταυΐα 75. καὶ ϑέεσθε αντοις βε- 

Θεοῖς. ὁ βλέπων] 0 ορων ΙΝ, Χ, ΧΙ ἈΠ 18, 29, ζ4, ἐς τό θὰ τὸ τέερι ΠΝ ἐπὶ νλυζοι ταυταὰα "6. ἢς, “πὶ εαντοις Ρτο ἄντοις, 

64, 71) 755 76, 82, 84) τού, 1τοϑ, 121, 128, 124. ΘοπΙρΙ. εν ἐ ἴω ὗ - Βα χϑρ βωλ ἡ ἜΤῈΡ ̓ ἤβελμς βολὴν καὶ λαλησαῖε 84. ᾽ ὑν λαδετέ 

Οὐκ ἐγίνῆο} ὅτε ἐγενηϑη ΤΥ, Χ, ΧΙ, τς, το, 29, 30, τό, 65, δ4; 71, βιε ΥΠΆΡ Βα ον χρόνον οὐ λαλήδαῖε Ατίι. «. Απῃ, Ἐά. καὶ νῦν ϑέσβε 
γό,84, τού, τοβ, 121, 134. (οπηρὶ. ΑἸά4: ΑἸδχ. οὐ ἐλ ον (ἀὸ αλήκαξε ταν. Οἢ ὀνδως τπθῦηει ϑέσϑε ὑμεῖς αὐτοὶ β 5λὴν καὶ 
" ὥτε ἐγενεῖο 54) ἣν 128..ἕ ὔδχ ἐγενηϑη ζ 5) ΖΟ9. κ ς9. ὀντεγένετο (10) δ. εις Σιν οὐλὴν ἜΠΗ Αἰὐῤὰς 0. ξεν 
ἵ ο) ,ς. ὅτι πὰ ἐγένεϊο (ρα, Ατηι. οὔο, δίων, Οὗἶτοσ. οὐ τοόϑεν αὐτοῖς βελὴν ἐπ᾽ αὐτ Ν] Σ τππνρος εὐρφδος ἡ νρδδνων 
ἐγένετο Οἕοῦρ. Οὐχ ἐγένετο καὶ ».»- ὦ ἡ. Δοον, Ι ΥΩ τίν. Προνο ἰὼ αὐΐην βελὴν Π, τό, 53» 579 77. 131. ρος ον τ ΟΠ ΡΝ ΚΝ 
Ἔχ, ἑώραται} “ὡς αὐτὴ 1], 58. “τε ὠφϑὴ δτως ΙΝ, Χ, ΧΙ, 1ξ, περὶ αὐτὴν βελὴν Φ ὍΝ μὰ ἐΌΡΙθΝ. ἕω: ἘΠΕ ΠΡΊΘΙΕΗ 

Ἰὰς δέ τὰ "Ἦ Ἢ " Ν 63, 64, γι, 75, γ6, 82, 84, τοῦ, τοβὶ Ξ 
» 1205), 134. ᾿ΟΙρΙ, ΑἰΙά, ΑΙεχ. χαὶ κ΄ εωρατο ὡς αὗτη 6 2 ν 

44. 5 7» 77» 131) 236, 23). (Δι. Νίς. και ᾿ πὶ αὐτῇ ἐϑας Βὲ 5 τών ἰωνι Ν, 29, 58, 63. : ἐξελϑοῖες 19. ἐξηλϑον 
Ἥ ὡς αὑτῇ 144. δδὲὠωφϑὴ ὡς αὕτη 200. ᾿ἐἰχ ἑώραται τὶ ὅτως Θεοῖς. Ἰσραὴλ] ἐὐλίηι οὐρα ιν ᾿ ἐξελϑοντες τοᾶ. πάντες οἱ υἱὸ ἔτε ἑώραϊαι ὅτως ὅν. ἀπὸ ἡμέρας} απο τῆς ἡμερας ΙΝ, τὶ 18, πὶ Ἢ οδδη: τρῶς ἜΤ 54. 0. σοι Ἰσραηλ οἱ τααιῆες το. 30, ὅς, τοθ, Οὐτηβί. ἈΠ4. ΑΙεκ. ἀπὸ ημερων ςᾳ, 59, 71, )ς, 76, 82, ἰξεν ραν ν.: 75: ἰσραηλ] αὶ το. -Ἐ σαντες 82. καὶ 
84) τοῦ, 128, 134.) 200. Αγ. τ. Αχηὶ. Ἐά, ἀπὸ ἡμέρα; ψω οὦ Ηὐδι Ἰσιασ. ἐξεκλησιασθη 10. ἐξεκκλησιάσθη] ἐξεκκλησιασβη. ΤΙ 

σιως] ἐριὰ ἀναβάσεως ςς: υἱῶν] τῶν υἱῶν Ατηχ, τ. ΑΤΩ,. Εὰ. ἐκ 58. τ ωϑ νῷ ἀγόως θοὸν 128, 134. ΑΙά, ἐξεκλησιασϑησαν 
Ὑὴς Αἰγύπῆ:} εξ Αὐγυπῆα 1, ς4, ςο, ὌΠ : ΤΉ ΤΣ Ασοναι 75.- ἢ συναγωγὴ] σασα ἡ συναγωγη ΙΥ͂, 
α τό, 44: ξ2.Ἃ(151. {ὰῥρίειῖ. ἴῃ πᾶγ.) -ἐκ τῆς Αἰψυπῆα᾽ .8.:Α1ἃ ξ, δ ἢ 18, 19) 44) ζ2, ζ4) ςό, 579 ς8, ό., 757 779 82, τοϑ, 128, 209, 
γῆς Αἰγυηήίων. Ατηχ. «1. Αγην. Ἐά. ἕω; τῆ; τα θε] ἘΝ ΣΗΤΝ , 230, 237. ΑΙὰ. ΑἸεχ. (δι. Νίς. ϑ8ίδνυ. Μοίᾳ. ἡ συναγωγὴ τσασῶ γύ, 
11, 30, ς3, ξό, 63. ἕως τ. ἡμέρ. ταύτ. ὡς. ἀὐ τ] ἕως ΒῊΝ δ 84; τού, 134. τΈ νιν 1ῆλ πηδη, τες. 131. ἀνὴρ εἷς] Ὑτ. ϑιαν. 
"Ἄττῃ. τ᾿ Αγ. Ἐά. Ὅεογς. δἷαν. Οὔτορ. ταύτης] -Ἐ και ἤδέρο Ἧ ἕως], καὶ τό, 44: 57» 779 236. ΑΙά. Ολι. Νῖς. Ασῃ. 1. Αγπὶ. 
τοῖς ἀνδρασὶν, ες “εἐξαπες εἶλε, λέγων, ταϑὲ ἔρειτε προς τταύϊα ανῦρα ἴσ.᾽ αν Βηρσαβεὶ] Βυρσαξεε )ς. Βηρσαξαιὲ Οομιρὶ. Βεῤ- 
βάηλ, εἰ γεγόνε καΐα τὸ ρημα τεῖο ἀποτης ἡμέρας τῆς Ὁ Ά0. ἸᾺ σαθε δος. Βηρδαδιὲ ὅ8αν, καὶ γῆ τὸ Γαλαὰδ] και καὶ Γαλααδ 
Ἰσραηλ ἐξ Αιγύπῆε ἕως τῆς ἡμέρας ταυΐης ξ4, ς8.. - κράξῃ ᾿ ᾿ Σ 10) 108. χαι πλϑὸν εἰς Γαλααὸ ςς. Ὑ1] ἡ γὴ Χ, ΧΙ, τό, 29, 44, δς, εἴ οὐἴπι αΙθΕ,ΤῈ ῬὈτῸ ἐρϑῖτε, ς ς.᾿ -ἰ δδάδγῃ, (στη ἐρξιχαι ἀπε σὺ .53 44. τό, ξγ, «8, 59, 63, γι, ᾽ς, γ6, 77ν 82, 84) ἰού, 131, 144» 

εἴ γεγωνε ῬΤῸ Ὑγεγοθε,) ΟτηΣΠῸ εξ’ Αἰ γυπῖς, 75. Ἔ καὶ κεύθει: ᾿ς ΝΜ 4. 300, 236, 237. (αι. Νῖς, Ασπλ. ᾿. Αγῃ. Εὰ, ἐν γῊ 121. 
ανδροῖσιν Ὡς ἐξαπεςειλεν, λέγων" ταὸς ἐρεῖτε προς πίαγα Ἰσραηλ- ἀν ΑΙ. γῆς (ομρὶ. τῇ Γαλαὰδ) α Του ΙΝ, ΧΙ, ες, 18, 29, 30» 
Ὑονεν χρέα" 0 ρηρια τατο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταντῆς καὶ πὐδεβοι ζϑΣ Ἶ ̓  58, 39» 63, 64, 71, 7ς) γ6, 82, 84, τοῦ, 121) 128, 134- 

᾿ ΡΝ ἀτὸ πρὶ. ΑΔ, Αἰεχ ᾿Ξ Μασσηφα] Μασσσηφα 18. Μασηφα 44. 



ΚΡ,ΙΙΤΑΊΊΙ. 
Κεῷ. ΧΧ. 

2. χαὶ ἕως Βηρσαδεὲ, χαὶ γῆ τὸ Γαλαὰδ πρὸς Κύριον εἰς Μασσηφά. Κὰὶ ἐςάϑησαν χατὰ πρύσ-- 
»’. ρ᾿ ; ᾿ς ἰοὰ 2 3 ῥ᾽ ἴω “Ὁ ων ΄ 9 

ὠπον Κυρίε πᾶσαί αἱ. φυλαὶ τῇ ᾿Ισραὴλ ἐν ἐκχλησίᾳ τῷ λαξ τῇ Θεδ, τετραχόσιαι χιλιάδες ἀν-- 
δρῶν “πεζῶν ἔλχοντες ῥομφαίαν... Καὶ ἤκεσαν. οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν, ὅτι ἀνέξησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς 
Μασσηφά" χαὶ ἐλθόντες εἶπαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, Λαλήσᾶτε, -8 ἐγένετο ή. πονηρία αὕτη; Καὶ 

ἀπεκρίϑη ὁ ὃ ἀνὴρ. ὃ Λευίτης, ὃ ἀγὴρ τῆς γυναικὸς τῆς φονευϑείσης, χαὶ εἶπεν, εἰς Γαδαὰ τῆς Βε- 

γιαμὶν ἦλϑον ἐ ἐγὼ χαὶ ἡ παλλαχή μὲ 1τ8 αὐλισϑῆναι,. Καὶ ἀνέςησαν ἐπ᾿ ἐμὲ οἱ ἄνδρες τῆς Γα- 

δαὰ, χαὶ ἐχύχλωσαν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν γυχτός". ἐμὲ ἠμελησᾶν φονεῦσαι, χαὶ τὴν. “παλλαχήν 

μου ἐταπείνωσαν, χαὶ ἀπέϑανε. ἃς 3 ᾿’ "Ἷ ΄ Ν 3 Ζ 3 ἃ . 

Και εχράτησα τὴν “σΤαλλαχὴν μου, χαὶ ἐμελησὰ αὑτὴν, χαι 

ἐξαπέςειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ χληρογομίας υἱῶν Ἰσραήλ' ὅτι ἐποίησαν ζέμα χαὶ ἀπόπ]ωμα ἐν Ἰσ- 

οαήλ. 

Μασσιφαϑ (ἔς ἱπῖτ) ςς. Μασιφαϑ' (ῆς ἴῃ σοι. 3.) γ6. - Μάσση- 
φαϑ (ἂς ἱπῆ4) 84, τού, 134. Μασέπ (ἔς ᾿ητ4) Ατη.. τ. Ατπὶ. Ἑάὰ. 
Οοοῖρ. Μασηϑάώ (ἔς ἱηΐτα) δῖαν. Οἶτος. 

11.. Καὶ ἐςάϑησαν"--Κυρίξ]} καὶ ἐςη τὸ κλειμᾶ ταντος τὰ λᾶξ 20: 
χακ εξ τὸ κλιμα (υϊ νἱάεςιγ) παντὸς τὰ λὰξ ςς. καὶ ἐγῆσε ἐναντιοῦ 
προσωπε Κυριξ πᾶς ὁ λαος 9. καὶ ἔςη τὸ κλῆμα παντὸς τὰ λαὰ 64: 
καὶ ἐφησᾶν ἐναντίον Κυριον (Η.) τας ο λαος 7. καὶ ἐξῆσαν εἰς ἐγαν- 
τιον προσωπε Κυριε ὁ λᾶος τού. Καὶ ἐςάϑησαν--- Ἰσραὴλ) καὶ ἐς 

τὸ χλιμὰ παντὸς τῇ λαξ πασα; ἂι φυλαι Ἰσραὴλ 19, 128. Οοπιρὶ. 
ἔς, πιῇ τα Ἰσραηλ, τοϑ, 121. ΑἸ4ά. καὶ ἔςη τὸ ὁ κλίμα παν])ὸς τὰ λαξ, 

[καὶ] πᾶσαι αἱ φυλαὶ ᾿Ισραὴλ ΑἸεχ. Καὶ ἐςάϑησαν--τῷ ΘεΣ] 
καὶ ἐςὴ τὸ χλιμα παήος του λαξ πᾶσαι αἱ φυλαι Ἰσραηλ εν τῇ ἐχχλη- 

σιὰ τῷ λαξ τὰ Θεξ Δ΄, τς) 18. . ἤς, πε τα λας 2, ΧΙ. καὶ ἐξησαν 

εναύΐιον ὩὭροΟσΩῚἙ Ἑυριου πᾶς ὁ λαος, πασαι αἱ φυλαι τα Ισραηλ εν ἐκ - 

κλησια ο λᾶος τὰ ΘΒ 4) 82. Χᾶι ἐξὴ τὸ χλιμὰ παῦΐος τε λὰξ τα- 
σαι αἱ φνυλαι Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐχχλησιῷ τὸ Θὲ τῷ λαξβ 71. καὶ ἐξησαν 

ἐγαύδιον τροσωπου Κυριου ὁ λαὸς πᾶσαι αι φυλαι του Ἰσραὴλ ε Τῇ ἐχ- 

κλησιᾳ ὁ λαος τὰ Θεξ γό. καὶ ἐραϑη. πᾶν μέρος τῇ λα καὶ πᾶσαι 
φυλαὶ Ἰσραήλ ἐν πάσαις ἰκκλησίαις τὸ λαῦ τῷ Θεξ Αἴτη. 1. καὶ 

ἐγάϑη μέρος παντὸς τῷ λαῖ καὶ πᾶσαι φυλαὶ Ἰσραὴλ εν πάσαις ἰχκλη- 

σίοις ΤΣ λαξ τῷ Θεξ Ατη.. Εά. καὶ ἐγάϑησαν οἱ πρεσθύτεροι καντὸς 

τῷ λαῖ καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ Ἰσραὴλ ἐν. ἐκκλησίᾳ τῇ λαξ τῷ Θεὲ δϊανυ. 
Οἴτος. - ἐγάϑησαν---πᾶσα!ι} ἐναντίον προσωπα Κυριξ ο λαος πασαι 
84. εςῆσαν ενανΐιον προσωπὰ Κυριε ο λᾶος πᾶσαι 134. 
φυλαὶ] καὶ αἱ πᾶσαι φυλαὶ εοῦξ. τῇ Ἰσραὴλ] λα του τό, 209, 30, 
4459.57. ς8, 63, 77) 131) 144) 36, 237. ᾿ ἐν ἐχκλησίῳ) ἐν τὴ ἐχκλη- 

σια. τό, 20.) 30, 44, ς Ὁ» ς6, 579) ς8, 64.) 77. τού, το, 128, 131» 134) 
144, 216, 237. Οοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχκ. τῇ λαξ] 16, 29, 44» ς2, ξ 8) 
579 27υ 1217 131) 236, 237. (Δι. ΝΊς, ο λαος ς9, 75» 84) τοῦ, 134. 

τὸ ΘΕΒ] α 56, 63. ανϑδρὼν] α ςς. πεζῶν ἕλκοντες ῥομφαίαν} 
ῥομφαιοφόρων Απα. τ. Απηῃ. Ἑά. ἕλκοντες] σπωβενων ΙΝ, Χ, ΧΙ, 

155. 18, 19, 39, 30, 44) 66; κό, 63, 64,71, γό, 85, 84, τού, τοῦ, 121, 
128, 1349 209. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ελκονἼων 5. δῖαν. Μοίᾳ. ἕλ: 
κοντες ῥομφαίαν] σπομέγων ρομφαία ((ς) 75: 

ἽΠΙ. οἱ υἱοὶ 1} α οἱ Οἱ. Νίο. οἱ υἱοὶ τ΄, 45, τ 9Ἴ κοι 7. 
Βενιαμὶν] Βενιαμὲν (Άς βεαμεηῖετ) Θεοῖς. Ἰσραὴλ 1] Ἡ τροὺ 
υριον 7 "6, τού, 134. Αἴεκ. εἰς Μασσηφά---ἡ πονηρία αὕτη) λαλῇ: 

σαι πὸ ἐγίνετο ἡ χαχία αὕτη 19. ὥς, υἱῇ αὕτη, ᾿ιο8βι ἐλϑόντες εἷ- 
παν] ἐλϑόντες ἐν ἰὼν (ἢς) 11. καἰ ελϑόοντες ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 20, 

Ὁ ε 
πᾶσαι ἀἱϊ 

., δξν 66, 58, 63, 64) 71») 755 76, 82, 121) 128. (περί. Αἰά. ΑἸεχ. 

Θεοῖς. ϑιαν. επον ξ45) 59, 78» 84) 1ού, 134. λέγεσιν Αττη. 1. 
Ατπι. Εά. εἶπαν] εἶπον (αἴ. Νὶς, Λαλήσα]ε] ἀπαγίειλατε κ4. 
59, 75, 84. λαλησετε 3 36. ἐγίνετο] γέγονεν τς, 18, 64. εγενηϑὴ 
124.- ἢ πονηρία αὕτη] αὕτη ἡὶ πονηρία Αττη. 1. Απη. Ἑά. πονὴ- 
μία] κακια ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς» 18, 26) 54) ς 8» 58, 64) 715) 75» 76, 82, 
τοό, (121. υἱ νἱάεῖατ.) 128; 1349. 209. ὥστηρ!, ΑΙά. ΑἸεχ. παρανο- 

μια τό. 
ΙΝ. Καὶ ἀπεκρίϑη) κα χαὶ Ἀπ. τ. Ἄπι, Ἐὰ. Θεοῖς. καὶ ὠπο- 

κριϑεὶς δῖαν. Οἶτορ. ὁ ἀνὴρ 1] α 71, τού, 236. ὁ ἀνὴρ ὁ 
Λευίτης] α 5) 57, 237. ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς} ὁ Λευξέιτης τῆς 
γυναῖκος ςϑ8. φονευϑεισης} πεφονευμεένης ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, τὸ, 

295 39) 54» (5 56, ς8, 63) 64) 71» 25) γό, 82, τού, 1ο85), 121) 
1289 114. (π!Ρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ εἶπεν] καὶ λέγει Αγη). ι. Αγηῖ. 

Ἑά. , καὶ 5[αν. Οἴἶτορ. εἰπὼν δϊαν. Μοίᾳ, εἰς Γαξαα] ἐν Γα- 
δαα 545 59, 75; "6, 82, τού, 134. εἰς Γαξαὸν ϑἷαν. εἰς Γαξαὰ 
--ἡ παλλακή 1 μ5] ἦλθον ἐ ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μ5 εἰς Γαξαὸν Βενιωμενὶ 

Οεοσσ.. τῆς Βενιαμὶν] του Βαινιαμιὶν τς. -" τπαλλακή μ8] γυνὴ 
μὲ τό, 445 ζ2, 131. ΑἸΙεχ. παλλακὶς μου ςΆ- τὰ αὐλισϑηναι)} 
καΐαλυσαι 1, τς», 18, 19, ὅ4γ 75», 82) 1ο8; 118. Αἰεχ, αὐλισϑν- 

᾿Ιδὲ πάντες ὑμεῖς υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον χαὶ βαλὴν ἐχεῖ. Καὶ ἄγέφη “πᾶς ὃ 

να!] καταλυσαι Χ, ΧΙ, 20, 30, ς4, 55» ς8, γ1ν γ6, τού, 121, 134» 
209. Οομρὶ. Αἰά. 

Ν. ἀνίςησαν] ἀνέδησαν (εἴ. Νὶς. ἐπ ᾿ ἐμὲ 157 ἐπ᾿ ἐμοι ΓᾺΡ 44, 
57, 77» 131, 226. Οαϊ. Νίσ. α ς9ς. οἱ ἄνδρες τῆς} ανδρες οἱ τῆς 
121. ἄνδρες οἱ παρὰ τῆς ΑΔ. οἱ ἄνδρες τῆς Γαξαὰ] ἄνδρες Γα- 
ξαΐται Ατηι. :. Ασγηι. Ἐά. τῆς Γαξαὰ] οἱ παρα τῆς Γαδαα ΙΝ, 
Χ, ΧΙ, τς» 18, 295 30, ς3,) ςς,) ς8, 64, γ6, τοό, τοβ, 124. ΑΙεχ. εἰς 

Γαξαα τό, “216, 4237). (αἴ. Νίο. οἱ ἐν Γαξαα ς4, ξ9, )ς, 84. 
(128. υἱ νἱάδἴιγ.) οἱ περὶ τῆς Γαξαα γ1. α τῆς 77. οἱ τῆς Γα- 

ξαὰ Οοπρ. τῆς Γαξαὸν Οφοῦρ. - τῆς Γαξαὸθ ὅ8ὅϊαν. Οῆτορ. 
Γαξαὼν δ᾽αν. Μοίᾳ. ἐκύκλωσαν} τεερικυκλωσαν ΙΝ]. τοεριεκυ- 

χλωσαν Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 29, 44» 53» 54» 57» 68) 63, 64, 71) 
73) γ6, 779. 82) 108, 121) 128, 131) 144) 200, 236, 237. (οπιρὶ. 

ΑἸά. Αἰεκ. (δι. Νὶς. περιεκυχλωσαν ετὶ τοῦ. ἐκύχλωσαν ἐπ᾽ 
ἐμὲ] περιεκυκλωσαν ετὶ ἐμὲ 134. ἐπ᾿ ἐμὲ 25] 4 τό. ἐμὲ Οεοζρ. 
δϑίδν. ἐπὶ τὴν] δὰ συν: τὴν Ι΄. κα ἐπὶ τς, 18, 54) 64, 7ς) 82» 
τοβ. Οοτηρί. ΑἸεχ. Αγπὶ. τ. πῃ. Εά. Θεοῦρ. ἐπὶ τὴν οἰκίαν] 
ἐν τῇ αὐλῇ δῖαν. ἐμὲ ἡϑέλησαν] ργεαπηϊε. καὶ ΓΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 

18, 29) 30, 44) 539 84) 55. 46, ς7,) 58, 63) 64, γ1) 7) 76,5 77» 82) 
τού, 1οϑ, 121) 128), 134) 209, 236, 237. Οοπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. 

Νῖς. Απῃ. σ᾿. Απῇ. Εά. καὶ ἠϑέλησαν ἐμὲ Θεοτρ. δῖαν. φφονεῦ- 
σαι] ἀποκτιναι ΙΝ. αποχειναι Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, ξ4, ς4) τό, ς8, 
65, 64, γι, γ5, 76, 82, τού, 1ο8, 121; 128, 134. (ομρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ.: 

αποχΐηναι 30. ἐταπείνωσαν) -᾿ καὶ ἐνέπαρξαν (ς) αὐτὴν 128. 
Ἔ καὶ ἐνεπαιξαν ἵπ τπᾶγρ. πὶ. σέο. 131. καὶ ἀπίϑανε] καὶ ενε- 

πεζαν αὐΐην : και ἀπεϑανεν ΙΝ. ὥς, ἤπε ποῖδ ἤπαὶϊ :, το. καὶ ενε- 
παιξαν και ἀπιϑανε Χ, 59, ς3» ςς», τό, (ςΒ, πιᾶγρ. υἱ Εἀ.} τοι. ΑἸά. 
Απῇ. 1. Αγ. Εά. Οεοσσ. δῖαν. καὶ ενεπαιξζαν χαὶ ἀπεϑανε ΧΙ. 
καὶ ἐνεπαιζαν αὐτῇ χαι ΟΕ ΨΗΝ τ, 18, ς4. 64: γι, 76, τοϑς 134; 

209. Οοηνρὶ. Αἰεκ. καὶ ἐξαίπεξαν αὐτῇ (60) καὶ ὠπέϑανε )ς. 
ἐνέπαιξαν αὐΐην και απεϑανε 82, τού: 

ΝΙ. Καὶ ἐκράτησα] καὶ ἔλαθον Απτῃ. τ. Ατπι. ἘΔ. 5δ1Δν. Καὶ 
ἐκράτησα ἄς. δὰ ἔπ. οοπλ, 7 και ἐπελαδόμην τὴς ταλλάκης μου 
καὶ 10. ἐχράτησα τὴν παλλακήν μου] ἐπελαδομὴν τῆς παλλα- 

κης μου ἹΝ, Χ, ΧΙῪᾺ τς, 18, 29, 30, (4, 58, 64) 71) 7ς, τού, τοϑ, 

121) 128, 134) 200. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. απελαξομὴν τῆς τδλλαι 

χορ 

κῆς μὸυ ςς. επελαξομὴν αὐτῆς γ6. ἐπελαθόμην τῆς παλλακήδος 

(4ὼ) 82. τὴν σαλλακήν μου] τὴν παλλακὴν τὴν ἑαυτῇ ϑᾶν. 

Οἰΐζοσ. ἐμέλησα] ἐμελισα 18, 134. ἐξαπέρειλα] απεργειλα 1. 

-Ἐ αὐτὴν 19. ϑΙλν. ἐν ἜΕῚ Εν ὅς, 536. ἐν παντὶ ὁρίῳ] ἐν 
ππᾶσιν ὁρίοις Αττη. 1: Απη, Εά. εἰς πανταὰ ὅρια 8ϊᾶν. υἱὼν Ἴσ- 

ραἽλ] αυιων ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς» 18, 29. 30, 54, ξξ9 τό, ςβ, 63, 64, 71) 
)ς, 76, 82, τού, 1τοϑ, 1219) 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸἰεχ. Απῃ. 1. 
Ατπι: Ἑά, ϑ8ἷαν. δίμα) αφροσυνὴν τό, 44), ζ2,) ζ3) 79) 7). 131) 

144) 209, 226. (αἰ. ΝΙξ. ξίμα καὶ" ἐπόπ]ωμα} ὃς ζεμμα και : 

αφροσυνὴν 1Ψ΄. ὥς, οὐαὶ φέμμα καὶ ἰπ οἰιαταδξ. πιΐποτε, ΑἸεχ, αφρο- 

συνην͵ Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, 30, 54. ςς, τό, ς8, ςο, 63, 64) 71, 75, 76» 
82, εἰ; 108, 1219 128, 124. (οιηρί. ΑἸά. δίαν. αφρωσυνὴν γι 

αφροσυνῆν και αποπομα 237. ζημίαν μεγάλην καὶ ἀφροσύνην ΑΥ̓Τ. Σ. 
Αἕη). Εά. ἀφροσύνην ταύτην Θεοῦ. ἐν Ἰσῤκχήλ] ἐν τῶ Ισραηλ 
Χ, ΧΙ. Αἰεχ. ἐν μέσῳ Ἰσραήλ Ατη,. τ. Απα. Ἐκ. 

ΨΙΙ. Ἰδὲ} καὶ ιδὰ 2ορ. (αι. Νῖς. Ασππη. τ. Ασηι. Ἐά. 
Θεοῖς. πάντες ὑμεῖς υἱοὶ} ὑμεῖς πάντες οἱ ὑιοι τού, 134. ἡμεῖς 
“ἄντες νἱο; Ατη. 1. Αἴτῃ. Εα.- ὑμεῖς ἐρὲ πάντες υἱοὶ Θεοῦ. ὑμεῖς 

“πάντες υἱοὶ δῖαν. ΟἸορ. ὑμεῖς. υἱοὶ} δὲ υἱοι τς, 82, 121. ΑἸά. 
ὑμεῖς οἱ υἱϑι 54) 64. Οοιηρί. ἔς, οὑπὶ ὑμεῖς ἴῃ ομδταέξ, πηΐπογε, ΑἸεχ. 
ἡμεῖς υἱοὶ (αἴ. Νὶς, ἑαυτοῖς) εαυτος (ἢ) 9. αὐτοῖς ὑμῖν Υς. 
αὑτοῖς Οομ!ρΙ. ΑἸέχ. αὐτοῖς ΑΙά. Οδοῦξ. ἡμῖν Αγ. ε. Ασπι. Ἑἀά. 
καὶ βελὴν ἐκεῖ } καὶ βεέλην εἰς πασας φνλας 1ηλ. ς8. 

ἰδὲ δὴ 

ἐκεῖ} καὶ δὲ, 

ΧνῪ .« 7."κε 

᾿ εἰς “ 

᾿ξ τον - 



ΚΡΙ 

Ὑν. Αἴεχ. ῆς, ἤπιε Δἤετίοο, 19, τοβ. Οοπιρὶ. α Χ, ΧῚ, ᾿ς, τό, 18, 

30, 305 44, ξ2, 34) 48, 16, ςγ, ξ9. 63, 64, 71, 78» 76, 77,,82, 1ού, 
121) 128, 131) 1347) 144) 200, 236, 237. ΑἸά, ΟΑἴ. Νὶς, Αγητ Σ. 
Ἄπῃ. Εά. Οεογρ. δίαν. Οἰἴἶγορ. 

δῖαν. λέγονἶες] λεγὼν ΤΡ, ες, 18, 19, 
ὅφς )ς, 82, τοϑ, 128. Οοπιρί. Αἰἴεχ. καὶ ἔλεγον Απη. τ. Αγ. Ἑά. 
Οεοῖα. ὠπελευσόμεϑα] εἰσελευσομεϑα 1Υ̓, Χ, ΧΙ, τς» 18, 19, 
29») 545. 59 58, 64) γι, γ6, 82, τού, τοϑ, 11, 128, 1234. ( οτηρὶ. 
ΑἸά. ΑἸεχ, εἰσελευσωμεϑα )ς. καὶ ἐπελεύσομεϑα Θεοῖς. ἐκ ἐπε- 
λεύσεται δ84ν. ανὴρ 1] ἀνὴρ ἕκαςος Απὴ. 1. Αγ. Ἐά. εἰς 
σκήνωμα] εἰς τὸ σκηνωμα ΤΥ, τς, 18, 20, 64, τού, 128, 134. Οομρὶ. 
ΑΙΔ. ΑΙοχ. εἰς τὸν οικον 54, ς9, "ς, 82. εἰς τὴν κληρονομίαν γό,. 
αὐτῷ 19] αὐτῷ δῖαν. Οἴτοξ. αὐτῷ 

ἐπιςρέψομεν] ἐχκλέναμεν ΙΝ Χ, ΧΙ, τς, 
16, 18, 19, 29, 44) 52) ζ4, ς», ς7, 58) 64) 71) 76, 7}, 84, τοῦ, τοϑ, 
121) 128, 131) 1324) 200, 236, 23). Οὐρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. (αι, Νῖς. 
ἐκλῆνεμεν 75, ἐπιρρέψες 5ϊαν. οί. αἰνὴρ 2] ἀνὴρ ἕκαςος 
Ἄπη. τ. Απῃ. Εά, α 8ῖαν. Οἴτζορ. 
Χ, ΧΙ, τό, 30, 44) ξ7» 58, 63, 779ν.121, 131, 144, 20ρ, 436. (κι, Νῖο. Απῃ. 1. Απῃ. Εά. εἰς τὴν οἰκίαν 19. εἰς τὸ σχηνωμαὰ Κ4) ζο, 
82. εἰς τὸ σκήνομα (ἢ) 75. αὐτῷ 29] ἡμῶν δῖαν. Οἴτορ. 

ΙΧ, τῦτο τὸ ῥημα] τος αὐτὸς ο λογος ᾽ς. τὸ ρήμα τῆτο τοβ. 
ὥοιηρὶ. ΑΙ4. 5ιαν. τῶτο ἕμα ἔριν Αται. τ. ται. Εά, τῶτο 

ΠΙ. ἀνὴρ εἷς} ΤΥ. 

Ἑά. Οεογρ. δ8ϊαν. Μοίῃ. 

τὸ ῥῆμα, δ] ὅτος ο λογος ον 
τως ἂν ποιήσωμεν ζ0. 

58. τοιηϑήσετε 111. 
236. (αι. Νίς. ἐν Βαδχα 
μετὰ τῆς Γαδαὰ Απη. :. 
Γαθαὸν ϑῖαν. Οἴτορ. τῇ Γαθαὼν 
89. ἀναξησόμεϑα] βαρεῖ ᾧδ σῷ 

54 82. 

δ]5] αὐτῷ ΑΙοχ, Αστη. ᾿. Ἀπ. 

3 δ [κ 
εἰς τὸν οἶκον} εἰς οἰκον 17, 

9 Ἁ εὦ ζὔ τᾶτο τὸ βῆμα, ὃ ποιηϑήσεται] 
ὃ ποιηϑήσεται] ποιήσομεν γ6, ται. ΑἸά, 

δίαν. Οὐἶγορ. ον τποιησωμεν γΣς. ὃ λαλησόμεϑα Αττη. 1. ὃ 'πποιη- σύμεϑα Ατην. ἙἘά, ποιηθήσεται!) τοιησομὲν 1Ψ, Χ, ΧΙ, ὦ ῷῃ 
18, .4) 5) 56, 63, ὅ,, 82, τοῦ, χοβ, 128. (ὐοπιρί. ΑΙεχ, ϑἴαν. 
Μοίᾳ. ποιήσωμεν 10, 29.390, 71) 134. ποιήσεται 44. “πποιησαμεν 

τῇ Γαδαᾷ!] ἐν Γαδαα 16, ξ7, 77, 131, 

Ἀγῃ. Ἑά. 

44 59, 785 131) 144. 8ῖλν, Μοίῃ, 
134. 

Χ, Πλὴν] καὶ 1Ψ, τς, κ8 
114. (οηρί. ΑΙοχ, 8[δν. Οἴἶιορ. 
1445) 200. (οπηρ]. ϑ8ίαν, Οἴτος. λεψωμεέϑα 75. δίκα ἄνδρας] Τα, 82. τοῖς ἱκατὸν] ἀπὸ ἑκατὸν Αἴτη. τ. Αγ. Εἀ, Θεοῦ. 8[δν, σοῖς ἑκατὸν--- μυρίοις τοῖς βν κι Ρ τοις χιλίοις, καὶ χέλιες τοις μβέυριοις, 

εἰς πάσας---λαξεῖν] καὶ ἑκατὸν τοῖς ΧΙ" 
πάσαις ταῖς φυλαῖς ᾽ξ. 
λίες (Π0) τοῖς μυρίοις, πάσαι 
εἰς πάσας φυλὰς Ἰσραὴλ] κς 
δἰξεγοο, 20. α Χ, ΧΙ, ὡς, 18, 29), 
128, 134. εἰς τὰς φυλας Ἰσραηλ ς8. 
108, Οομρ!. ἄς, ἔπε τῷ, ΑΙεχ, εἰς πάσαις φυλαῖς (ἢς) Ἰσραὴλ ϑῖαν. Μοίῃ. φυλὰς] τας φυλᾶς 6. καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις]. Δ ΄“Φ ’᾽ Γ Ὶ καὶ ἄπο τῶν χιλίων Ἑκατον 

Ἄχ. 1. Απη. Ἑά, ϑἴαν. 
(ουττ. ἔιρτὰ δὴ αἱ. τι. χιλιας 

Οεοζρ- 

χιλίους 

44. τὴν Γαξαα τού. εἰς Γαξχα 237. 
ἐπὶ τὴν Γαδαὸν Θεογ. τῇ 

δίαν. Μοίᾳ.Ύ Γαδαᾷ] βαα (ἢς) 
ΙΝ. Αἰεχ. αναδησωμεϑα τό, 
ἐπ᾿ αὐτὴν] ἐν αὐτῇ γ6, τού, 

, 847 48, 64, γς, γό, 84, τού, τοϑ, 
ληψόμεϑα] ληψωμεϑα τό, 44, 

ς ταῖς φυλαῖς Ἰσραὴλ καὶ λήψονται ς 4. 
ταις πάσαις φυλαὶς Ἰὴλ ΙΝ, ἢς, ἤωε 

ζ9. 64) γϊῖ, γ)6, 8α, τοῦ, 121» 

ταις πασαις φυλαις τὸ ἸΙσραηλ, 

τοῖς χιλίοις] ἀπὸ τῶν χιλίων 
τοῖς μυρίοις] μβέυριὰς τοῖς ἑκάτον 

Τοῖς μυρίοις) ςς. χιλίοις τοις μένριοις 38, τοδ. τοῖς μυρίοις] -- πασαις ταις φυλαῖς τῇ Ισραηλ το. “Ἔ Ψασαις ταις φυλαῖς Ἰσραὴλ γό, 82, τού, 134. ἀπὸ τῶν μυρίων ϑίαν. λαξεν] και λαδειν 1ξ, 18. χαὶ 
Ἄττῃ. 1. Ασω. Εἀ. Οεοῖς. 

᾿ ληψοῦῆαι ςο,.γ6, 85, τού, 134. και λείψονται )ς, λαδεν ἐπισι. τισμὸν] βαςάζειν τηλτρ. Αττη. Ἑᾳ. Ῥγαεχῖττ, καὶ ὅτοι τσορευίσϑωσαν ἰδίαν. Οἴἶγοσς. κ:ὲ δορηρογίθηὶ ἐχεγείαὶ εἰδαγίᾳ Ψυ]ρ, ἐπισιτισμὸν] τι επισιτίσμον τῷ λαὼ τό, 3 
᾿ 236. επισιτήσμον τῶ λᾶω 75. 

ὅς; 

9) 44.» ζ2, 

ἢς, οὐπὰ Βαινιαμεν Ρῖο τε Βενιαμειν, τς. 
ὩἱΩ τὴν Γ αϑρα, 48... ἔς, ςμπι 

ΤΑΙ. 

͵ , ΚΕΦ, χγ 
λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς, λέγοντες, Ου : τελ μευ ἃ ἀνὴρ εἰς σχήνωμα εὐ» " πον , 

ἀνὴρ εἰς τὸν οἶκον αὐτᾶ. Καὶ γὺῦν τατο τὸ ῥῆμα, ὃ “οιηϑήσέται τῇ Γα ἀᾷ' ἄνα ᾿σόμεϑα ἐπ᾽ 9. 
αὐτὴν ἐν χλήρῃ. Πλὴν ληψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πάσας ἀν τὰ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐκα- το, 
τὸν τοῖς χιλίοις, χαὶ χιλίους τοῖς μυρίοις, λαξεῖν 65 ΠΤ σ μοῦ 58 ΦΙησαΙ Ελϑεῖν Αὐτιὶς εἰς Τα- 
ξχὰ Βενιαμὶν, ποιῆσαι αὐτῇ χατὰ τᾶν τὸ ἀπύπωμα, ὃ ἐποίησεν ἐν ᾿Ἰσραῆλ. Γρὰ συνήχϑη 
τοᾶς ἀνὴρ. Ισραὴλ εἰς τὴν ππόλιν ὡς ἀνὴρ εἴς, Καὶ ἀπέφειλαν αὶ φυλαὶ Ἰσραὴλ γόρας ἐν πάσῃ 
φυλῇ Βενιαμὶν, λέγονϊες, Τίς ἡ πονηρίᾳ αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν; Καὶ γῦν δότε τὰς ἄνδγας υἱὸς 

Βενιαμιν ῥγο Βενιαμεῖιν, 64. Ὥς, οἱἢ εἰς τὴν Ταβαὰ, ΑΙά, ἔς, συπὶ 
ἐποίησεν Ριο ἐποίησαν, ΑΙεχ. ἐπισιτίσμον τῷ λαὼ εἐπιτελεσε τοῖς εἰσι 
πορευομένοις τὴ Γάθδαα τε Βενιαμιν καΐα πασᾶν τὴν ἀφροσυνὴν ἣν ἐποι- 
σεν ἐν Ἰηλ ΙΝ, ἤς, πἰῆ ἐπιτελέσαι, τοβ. (ομρὶ. ἐπισιτίσμον τῷ 
λαὼ τοις εἰσπορευομένοις ἐπιτέλεσα, τῃ Γαθαα τοῦ Βενιαμιν κατα τα. 
σαν ἀφροσυνὴν ἡν ἐποιησεν ἐν Ισραηλ 18. ἐπισιτισμὸν τῶ λαῳ ἔχετε 
λεισϑαι τοῖς εἰσππορευομενοις Ῥαξαα. τῇ Βενειαμὴν καΐα ᾿σασαν την 
αφροσυνὴν ἣν ἐποιησεν ἐν τω Ισραηλ 19. ἐπι σιτισμον τω λαω, ἐπιτελε- 
σαι τοῖς εἰσκορενομένοις εἰς τὴν Γαδαα Βενιαμειν, καὶ πασαν την 
αφρόσυνην ἡν ἐποιησαν ἐν Ισραηλ 29. επιγήμων τω λαὼ τοις εἰσ'πορεὺ» 
ομένοις ἐπιτελέσαι τὴν Γαδαα τῇ Βενιάμειν καῖα πασαν τὴν φφροσυνὴν 
ἣν ἐποίησαν ἐν Ἰσραὴλ ζΟ. ἐπισιτισμὸν τω λαὼ τοῖς εἰσ Τορενομενοιᾷ 
ἐπιτελέσαι τὴν Γαϑαα τὰ Βενιαμιν κα]α πασαν γὴν ἀφροσυνῆν ἡν ἔποιο ἴσαν ἐν ἰσραηλ τοῦ, 134. ὥς, αἰ τῇ Γαξαα, 128. τῇ ποιῆσαι--- 
Γαξαὰ] τῷ λαῳ ἐπιτελέσαι τοις εἰσπορευόμενοις ἐν Γαξαα 71. τοιφ εἰσπορευομενοις ἐπιτελέσαι τὴ Γαδαα γ)ς. τῳ λαῳ τοις εἰσπορευομενοις 
ἐπιτελέσαι τὴν Γαβαα γ6. τῇ ἰσχύϊ ὠφέλοιαν ἐλϑόντων εἰς Γαδαὰ Ἄγηγ, 1. Αγαὶ, ΕἘὰά. τῷ λαῷ εἰς ὠφέλειαν τῶν ἐλϑέντων εἰς Γαδαὰ ϑίαν. Οὐἶτον. τῷ λαῷ τῷ ἐλθόντι εἰς Γαδαὰ 5αν. Μοίᾳ. εἰς Γχω φαὰ] εἰς Γαξᾷὰ Θεοις. Βενιαμὶν] τὰ Βενιαμεν )ς,)6. ποιῆσαι αὐτῇ] αὶ 71), 76. Αττ. ᾿. ἄπ. Ἐά. ποιῆσαι αὐην 236. ῥγαταϊ, καὶ δῖαν. Οὗτος. πᾶν τὸ οἰπόκί. ὃ ἐποίησεν] πασαν τὴν αφροσυγὴν ἣν ἐποίησαν 71) γ6. ΟφοΓρ. ἄς, ἔπε τὴν, Ατηι. 1. Απη. ΕἘά, πασαν τὴν ἀφροσυνὴν ἣν ἐποιῆσεν )ς. οἰπόκϊωμα] παραπίωμα ς6. - ἐποί. 
σεν] ἐποίησαν 11], ςό, 63. ἐν Ἰσραήλ] εν νιοιῖς Ἰσραηλ γς: κεν 436. ἐν μέσω Ἰσραήλ Ατγτῃ, τ. Ατηι. Εά. 

ΧΙ, Καὶ συνήχθη] και συνήχθησαν ες, 59. ϑᾶν. πᾶς ἀνὴρ} α ἀνὴρ Ατη,. τ. Απῃ. Εὰ, πᾶς λαὸς Οδους. τᾶντες ἄνδρες 51λν. τᾶς ανὴρ---ὡς ἀνὴρ εἷς] τας Ισραηλ ὡς ἀνὴρ εἷς ἐκ τῶν πολεῶν ἐρχα. μενοι τό, 'σὰς ἀνὴρ Ισραηλ ὡς ανὴρ εἷς ἐκ τῶν Ἰσολεων ἐρχόμενοι 44. 
οἰνὴρ Ἰσραὴλ] λα Ισραηλ τς, 18, 19, 64, 7ς, γ6, 8, 108, 121). 128. (ομνρὶ. εἰς τὴν τεόλιν] ἐκ τῶν τσολεὼν ΙΝ 918) 18, Σ0, τοβ, 1428, ΑΙεχ. ἐκ τῶν σόλεων αὐΐων ς4,, 7 5, 82. ἐκ τωνιαυτων ξ9, κα 236. εἰς τὴν πόλιν ὡς ἄνὴρ εἷς] ὡς ἀγὴρ εἰς εἰς τηγ. Ἰσολιν ἐκ τῶν πολεωγ ερ. Χομένοι Φογ 56, γι. ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς τὴν πολιν 30, 62. ὡς ἀνὴρ εἷς ἐκ Τῶν Ἰόλεὼν ἐρχόμενοι 52, ς 7) 77, 131, 144) 200, 237). (δῖ. Νὶς, εκ τῶν σολεῶν ὡς ἀνὴρ εἰς ἐρχόμενοι ὅᾳ. οἷς ἀνὴρ εἷς ἐρχόμενοι ἐκ πόλεων Ατγηλ. τ. Ασγγ. Ἐ4, ὡς νὴρ εἷς εἰς τὴν πόλιν ἐλϑόντες ἐκ πόλων Οοάά, ΑπΏ. Ζερίοῃη, πρὸς τὴν πόλιν ὡς εἷς ἀνὴρ ἐκ πόλει, ἔξίρ- χόμενοι 8)ν. εἰς ἀνὴρ εἷς} ἐκ των πολίων ἐξερχομενοι ἐς. κα 7. ἀνὴρ εἷς] νηρ εἰς ἐρχόμενοι ΓΝ, τς, 18, ς4, 82, τοϑ, 1:98. Οομηρὶ, ΑἸεχ. ἀνὴρ εἷς ἔκ. τῶν Ἰσολεέωγ ἤχομενοι Χ, ΧῚ, τ2ι, χ36..ΑΙά, ἀνηρ εἷς ἐρχομενος 19. εχ τῶν ᾿σολεων ἐρχόμενοι 58, -ἔ- ἐχ τῶν το» λεὼν αὐτῶν ἐρχομένοι γό, τού, 134. -Ἐ οἱ ἦλϑον ἐκ ψόλεων Θεοῖς. ΧΙ]. . ἀπέρειλαν] ἐξαχεροιλαν 1, Χ, ΧΙ, ας» 18, το, 29, 30, ξ4ῳ 56, ς8, 63, 64, 71) 7) γ6, 82, τού, το, 12 1) 148, 1347) 200. Οοπιρῖν ΑΙά. ΑἸεχ. Ἰσραὴλ] τα Ἰσραὴλ ζ457ς. ἄνδρας] ανδρα τ6, 77, δι. ἐν πάσῃ φυλῇ] ἐν πασῃ φυλαχῃ 18, )ς. ἐν πάσῃ τῇ φυλῇ Ἀπ, σ. Ἄχ. Εά, εἰς τοῶσαν φυλὴν ϑαν. φυλῇ] φυλὴ (ἢς) 131. λέγοντες] λφγοῦας ςο. καὶ λέγασε Αττη. 1. Αστὰ. Ἑὰ. καὶ ἔλεγον το. τίς ἡ πονηρία αὕτη ἡ γενομένη] γίρ ἔριν καὶ πονηρία ἡ γενομένη αὕτη Αἴτῃ. “. τίς ἐξιν καὶ τρονηρία αὕτη γενομένη Αττη. Ἑὰ. τὶς ἔριν ἡ ἀφροσύνη αὕτη ἣν ἐποίησαν Οεοτνσ. τἷὕς ἔςιν καὶ πονηρία, αὕτη καὶ γινομένη ϑίαν. Θῆγορ. ἡ ττονηρία ) αὶ χαχια ἦν, Χ, ΧΙ, τς 18, 19, 29, 30, 4, 5.4) 58, 64, 71, )ς, 76, Βα, τού, τοβ, 1215; 128γ 134) 200. ζοτηρί. ΑΙΗ. ΑἸΕχ,. ἐν ὑμῖν} ἐν ἡμῖν (αν. Νίςο. ἐν μέσῳ ὑμῶν Αστγ, σ. Απη. Ἑά, 

- ΧΙ]. Καὶ νῦν δότε) Καὶ νῦν ἴδετε Ἀπ. 1. Ασ". Ἐά, δότε] δότε ἡμῖν 51αν. Οἷἶγορ. δότε τὲς ἄνδρας] δοτε ὃς συν τ τες ανδρας ΠΝ. σὰς ἄνδρας---ν Γ δαὶ] τὸς ἄνδρας τραρανόμες Γαξαΐτας τὲς υἱὸς Βελιῶρ Αγ, σ. Αστη. Εὰ, τὲς. ἄνδρας τυαρανόμες Γαξαΐτας ας Βελιαλ (ϑοηρ. ἧς, ἤης τὰς, 8ῖαν. Οἰἶνος. ἄνδρας τταρανόμους 2 “ὩΦ«.ξ,εᾺᾳ Ὺ 
Γ] εν ΄ 

Φ' ἐν Γαδαᾷ υἱὸς Βελιὸλ δίαυ. Μοίᾳ.. ἄνδρας νἱὲς παρανόμων} 

Β.͵η »Ξ0. βμεῳῷ 

ϊ, 

3. 

3. 



ἴη 
ὅλ, 

δὴ ̓ ] 

16. 

17. 

ΚΡΙΤΑΊΙ. 

΄ δ 9 - 7 Ν ἘΠ : ρῸ ᾿ ’΄ παρανόμων τὰς ἐν ΤΓαξαὰ, χαὶ ϑανατώσομεν αὑτὰς, χχὶ ἐκχαϑαριδμεν ΄Ὡονηρίαν ἀπὸ ᾿Ισραῆλ' 
Ν 3 3 » “ὦ ρ ρο ΧΩ] ρ" Σ “ὦ ε“- 

χαὶ οὐκ εὐβοχήσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἄχᾶσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ 
,’ Ι΄, Ρ] φ᾿ ρο ρ 3 ΄ : 

συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ τῶν »πτόλεων αὐτῶν εἰς Γαξαὰ ἐξελϑεῖν εἰς παράταξιν πρὸς 

υἱὲς Ἰσραήλ. 
"1 ᾽’ ε εΝ ", 9 “͵᾿Φᾳ-» 3 ΄ Ξ, ΝΜ "“ 7 9 , Ὁ 

Και ἐπεσχεπησαᾶν οἱ υἱοι Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἄπο τῶν πολεῶν εἰχοσίτῥεις 

χιλιάδες ἀγὴρ ἕλχων ῥομφαίαν, ἐχτὸς τῶν οἰκόντων τὴν Γαξαὰ, Οἱ ἐπεσχέπησαν ἑπ]αχόσιοι ἄν-- 

δρες ἐχλεχτοὶ ἐχ πταντὸς λαξ) ἀμφοτεροδέξιοι" πάντες ὅτοι σφενδονῆται ἐν λίϑοις πρὸς τρίχα, 
χαὶ οὐχ ἐξαμαρτάνοντες. 

ἀσεδεις ςς. ἄνδρας. ἄς (Πς) ἀνεξεῖς ςξ8.ὈὨ υἱὲς τταρανόμων] τοὺς 
ἀσεέξεις ΙΝ, Χ, ΧΙ, ας» 18, 10, 29, 64, 715 755) 76, 82, 121, 128, 134. 

( οπρὶ. ΑΙΔ. ΑἸεχ. τες ἀσεᾷεις υἱες τσαρανομὼων 390. υἱὲς σαρα- 
νόμων τὲς ἐν Γαξαὰ] τους εν Γαξαα τες νιες παρανόμων ς4. τους 

ασεξεις εν Ῥαξαα τες υἱες τταρανομων τοό6. τοὺς ἀσεξεις τους ἐν Γα- 
δαα τες υἱες Βενιαμιν τοϑ. Γαξαὰ] τας υἱδς Βελιαμ, ΠῚ]. 

“Ἔ ελάσηι Ὁ Ὁ ΙΝ. - τες νιὰς Βελιαλ τς, 18, 64, 128. ΑΙά. 

“Ἑ εδάει τ “ὦ., οὐπὶ Βελιὼλ ἰη οδαταῖς, πηΐπογε, Αἰεχ. -Ἑ τας υἱες 

Βενιαμὴν 19. -Ἐ τας υἱες παραναμὼν (60) ς9ο. Γαδαλ τηδηά. γ1.. 
Ἔ τας νιες παρανόμων 75» 76, 82, 134. καὶ ϑανατώσομεν--ἀπὸ 
Ἰσραήλ] ας νετῦβ δἀάυπίυν ἴῃ πιαγρίπε [Ὁ -:- δἴαυς 18 ἰερυπίυγ--- 
καὶ ϑανατώσομεν αὐἾας, καὶ ἐξαρεμεν κακίαν εξ Ἰσραηλ. 64. 9α- 
νατώσομεν) ϑανατωσωμεν 59, 75. τοό. ἐκκαϑαριξμεν) ἐξαρεμεν 
ΙΝ, Χ, ΧΙῪ, τς, 18». 19. 29, 30, ς4) 55) ξ8, 71) 755) 76, 82, τού, 

1οϑ, 128, 134. Οοιηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. εκκαϑάρεμεν τό. εξαιρεμεν 
121. τοονηρίαν) κακίαν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 30, ς4, ς8, 
21) 739 76,82, τού, τοϑ, 121, 128, 134. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. καχίιας 

ξς. κα 39. ἀφροσύνην 8αν. Οἴἶχζορ. ἀπὸ Ἰσραήλ] εξ Ἰσραηλ 
ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 19) 299 309 58, 58, 71) 76, τού, τοϑ, 1219 128. 

Οομρὶ. Αἰά. Αἰεχ. τὴν εξ 'σραηλ 18. ἐν Ἰσραὴλ 134. καὶ ἐκ 
εὐθδόκησαν---υἱῶν Ἰσραήλ] κα οὔτ ἱπίεγπιοά. 16, 44) 52, 7). ἄπο 1πλ 
(ρΡρ!. τρδᾶγρ. καὶ οὐκ ἡϑεέλησαν νιοι Βενιᾶμ. ακδσαι δὲς. τηδη. τεσ.) 
1321. εὐδόκησαν] ἠκεσαν 111, 121. ηϑέλησαν ΙΝ, Χ, ΧΙ, ες, 18, 
20. 30, (4, ςς, ξ6, 8, 63, 64; γ1γ 76, 82, τού, τ528, 134. ΑἸά. ΑἸεκ. 

Ἀπτῃ. 1. Απῃ. Ἐα, δῖαν. ηϑελισαν )ς. εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν] 
ἡϑεέλῃσε Βενιάμην 10. ηϑελησαν οἱ υἱοι Βενιάμειν ς9. ηϑέλησαν Βε- 

γιᾶμιν τοϑ. Οοπιρ. οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀκᾶσα!] εἰσακῆσαι υἱοὶ Βινια- 
μεὶν ΑΙεχ. ὠκᾶσαι] εἰσακεσαι ἸΥ͂, Χ, τς, 18, 547,59, 64, 7ς: 76, 
82, τσό, 128, 124. ΑἸΙά. εἰσακξειν το, τοβΒ. (οιηρ. στῶν δελ- 
φῶν αὐτῶν] α αὐτῶν (οπιρ!. τῶν ὠδθελφῶν αὐτῶν δῖδν. τῶν ἀδελ- 
φῶν αὐτῶν νἱῶν Ἰσραήλ] τῶν υἱων Ἰσραηλ τῶν ἀδελφων αὐΐων γό, τού, 
134. ἀδελφῶν αὐτὼν τῶν υἱῶν Ισραήλ Ατηγ. 1. Αττῃ. ἘΔ. υἱῶν 
Ἰσραήλ] τῶν νίων Ισραηλ ἵΝ΄, Χ, ΧΙ, τς, 18, 4; ς8; 64, )ς, 82, τοϑ, 

1219 128. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεκχ. 
ΧΙΝ. Καὶ συνήχϑησαν] ᾿Αλλὰ συνήχϑησαν δίαν. Οὔἴτορ. πσὶ 

υἱοὶ] υἱοι (εν τὴ ἡμερὰ εχεινη ἰεαυευδηζιν ῥγίπιο, (δά ἐγαηΐ ἀεἰπαὲ ἀδ- 

ἰεῖα.) 7ς. ἀπὸ τῶν] ἐκ τῶν ΙΝ, Χ, ΧΙ, 18, 29, 30, ς4, ς8, 64, 7. 
6, 82, τού, τοβ, 121, 128, 1349 209. (ΟΙΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Αππ. στ. Ασα. Ἐά. ᾿ πόλεων αὐτῶν] τοόλεων αὐτῶν Ατηι. τ. ΑπῊ. 
Ἑά. ϑῖαν. εἰς Γαξαὰ] ἐκ Γαξχα ΧΙ. ἐξελϑεῖ») τα ἐξελϑειν 

γ6, τοό, 134. ἐξελϑεῖν--- Ἰσραήλ] εἐξελϑειν τε πολεμησαι μέϊα υἱων 
Ισραηλ ΊΝ,, τς, 18, 30, 64, τοϑ. (ὐοπιρὶ. ΑἸεχ. ὥς, ἤπε τὰ, 19. τὰ 
ἐξελϑειν καὶ τοολεμῆσαι μὲϊα τῶν υἱων Ἰσραὴλ ς4,) 73) 82. ἐξελ- 
ϑεῖν εἰς παράταξιν] τα εἰσελθεῖν καὶ πολέμησαι 9. εἰς τιαρώ 
ξαξιν}] τοῦ πολεμῆσαι ς8, 128. εἰς πόλεμον Ατηι. 1. Ατη, Ἐά, 

α τῶν 

Ὀεογρ. πρὸς υἱὸς] προ; τὰς υἱες Χ, ΧΙ, 44) τού, 134. Ατή. 1. 
τη. Εά. μετα τῶν νιωὼν το. μέτα υἱων 128. νιίῶν Οφούρ. δ81Αν. 
Οἴτον. , 

ΧΨ. ἐπεσκέπησαν] ἐπεσχεπεισαν (ῆς ᾿ἰπῆ.4) ς0. ἐπίσμεψιν ἐποί- 
σαν Ατη,. τ. Ατιή. Εάὰ. οἱ υἱοὶ} Ν οἱ ὅς. 
Νῖίς. ἐν τῇ ἡμέροι ἐκείνη] 82. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν 
πόλεων) ὃς τῶν Πολιεων ἐν τὴ Ἡμέρα, ἐχεινη 121. ΑΙά. ἀπὸ πόλεων ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ϑίδυ. Οὔτορ. ὠπὸ πόλεων ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ ϑ[αν. Μοίᾳ. 
ἀπὸ τῶν πόλεων] ἐκ τῶν πολεων ΙΝ, Χ, ΧΙ, 1ξ) 18, 20, 30, ςς) ς8. 
ῥ4, 82, τοϑ, 128. Οοπθρι. ΑἸεχ. εκ τῶν πολεων αὐΐων 54, 59,75» γ6, 
τού, 134. οπὸ ἑκάςης πόλεων Αττη. τ. ΑτΥπι. Ἐά. οἱ ἦσαν ἀπὸ τῶν 

πόλεων ΘεοῖΡ. εἰκοσιτρεῖς] εἰκόσι καὶ πεῖε τό, 29, 30, 445) ς2, ξ4,) 
ξς, ς7. 58, 71, 75 76, τού, 1τοϑ8, 1215 1347 209. Αἰεχ. Αγηι. 1. Αγ. 
Ἐά. δίαν. εἰκοσιπέντε τό. ταεῖϊε καὶ εἰκοσι 64) 128. καὶ ἦσαν εἴκοσι 
πέντε Οεορ. εἰκοσιτρεῖς---τῶν σἰκόντων] εἰκόσι καὶ πέντε χιλιαδὲς 
ἀνδρων σπωμένων ρομφαίαν χωρις τῶν κα]οικαντών ΧΙ. (Οπιρ]. ΑἸά. 
ἢς, ΠΗ εἰκοσιπέντε, 82. πενῖε καὶ εἰκοσι χιλιαδὲς ἀνδρων σπωμενὼων 

ρομφαιαν χωρις τῶν οἰκεηων τς. εἴκοσι πεῖε χιλιαδὲς ανδρων σπωμένων 
ρομῷφαιαν χωώρις χατοικδντων [0. εἰκοσιτρεῖς--οἰμφοτεροδίξιοι ἴῃ 

γο:. ἢ. 

συνηρίϑμησαν δἷαν. 

᾿ς ἥᾳνοντες 10, 200. 

Καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐτεσχέπησαν ἐχτὸς τῇ Βενιαμὶν, τετραχόσιαι χιλι- 

ΠΟΠ. [ς4.} πέντε καὶ εἰκόσι χιλιαδὲς ανόρων σπωμένων ρομφαιαᾶν χωρις 

τῶν καϊοικαντων τὴν Γαῦδαα -:- οὐτοι : ἐπεσκηπῆσαν ἐπΊακοσιοι ἀνδρες 
-ς νεανίσκοι: δ ἐχλεχἼοι ἐκ τραῦος τὰ λαοὺυ τᾶτε επίακοσιοι ἀνδρες : 
ἐχλεχῖοι αμφοτεροδεξιοι: 1. εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες] εἰκοσι καὶ πε]ε 
χιλιαδὲς αὐδρων ς7, 77» 131, 1447) 236, 437. Οἵ. Νὶς. ἔς, ἤπε και, 
6. χιλιάδες ἀνὴρ] χιλιαδὲς ἀνδρων" ἀνὴρ τό, 447) ζ2. χιλιαδὼν 

ανδρων ςς. ἀνὴρ ἕλκων] σπωμένων 29, τό, 63. ἀνδρων σπωμενων 

30) 54) 64, 6, τού, 121, 128, 1349 200. ΑἸεχ. ἀνδρων σπομενων ςΒ, 
)ς. αἀνδρων ἐπομένων τηεπά. (ἔς ἴῃ οὐπ). 17.) 71. ἀνὴρ ἕλκων 
ῥομφαίαν} ἄνδρων ῥομφαίαν ἱ ἑλχόντων Ατηι. τ. Αγηι. Εῤ. ἀνδρες ἑλκόν- 
τες ῥομφαίαν Οεογᾳ. ἄνδρων ἑλκόν]ων ῥομφαίαν δίδν. ἕλχων] σπω- 
μένων ςξ) τοϑ. ἐχτὸς } χωρις 30. ἐκτὸς τῶν οἰκέντων} χωρις 
τῶν καοικεντων 29, 54» 8, ό4, 71, 76: γ6, τού, τοβϑ, 121, 128, 134. 
ΑΙοχ. ἐχτὸς τῶν οἰκάντων τὴν Γαδαὼ] ἐκτὸς χατοίκων Γ αϑαϊτῶν 

Αὐτη. 1. Αγ. ΕἘὰ. οἰκάντων] κα]οικεντων ᾿ς, ζό, 63. τὴν Γα- 
δαὰ]) α τὴν τς) 18, 19, 759 1ο8, 128. ἐν Γαδαα τό, 44, ς7. 77,» 1315 

144) 209, 236, 237. (αἴ. Νίο. τη Γαξαα γι. ἐν τῇ Γαδαᾷ Οεοῖς. 
ἐν Γαδαλ δῖαν. Οἴτζοσ. 

ΧΥῚ. ΟἹ] ὅ5τοὶ τς» 64, τοϑ. ἤἢς, ὧδ σῷ, ΑΙεχ. 
"5, 76, 82, τού, 134. ο᾽ ἐπεσκέπησαν] τοι ἐπεσκέπεσαν 18, ς8. 
ὅτοι δὲ ἐξεπεσχεπησαν 128. ὅτοι οἱ ἐπεσκέπησαν Οοπρὶ. οἱ συνηρί3-. 

μῆσαν δῖαν.  ἑπ]ακόσιοι---ἀμφοτεροδέξιοι} ανδρες νεανίσκοι ἐκλεκῖοι 
ἐκ τᾶντος τε λᾶδ τατε ; ἐπ]αχοσιοι ανδρες αμφοτεροδέξιοι ς8.(. ἑκα. 
κόσιοι ἄνδρες} Ψ, καὶ κα χκ ἄνδρες ϑῖδν. Οἴἶτορ. ἄνδρες] ἄνδῥες γεα-. 

γισχοι 1, 54, 595, 645) 755 76) 82, τού, 1:28, 134. Οοπρὶ. Απῃ. 1. 

Ασ. Ἑά. ἄνδρε ς-- μφοτεροδέ Ζιοι]} ανδρες νεανισκχοι ἐχλεχῖοι αμιᾷῷο- 

τεροδεξιοι 18, 19. νεανισχοι ἐκλεχῖοι ἀμφοτεροδεξιοι 108. ἐκ- 
λεχτοὶ} -Ἐ νεανίσχοι δ τ ΑΙεχ. ἐκ παντὸς λα] καὶ τς, 59, 

ό4, 75.82. ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ τάτῃ ἑπ]αχόσιοι ἄνδρες. ἐκλεχτοὶ 
1 τ ἰπ οδαναᾶ. πιϊποίε Αἷοχ. λα] τῇ λας Χ, ΧΙ, τό, 29, 

30) 44) 47) 63, 71) 706, 77, 1217). 131) 134) 1445) “36, 237. Οομπιρὶ: 
ΑΙά. αι. Νίς. Ἰσραηλ ξς. ἀμφοτεροδίξἰοι] ἀμφοτεροι δεξιοί 
29, ξ9ς. ὥμφωτεροδέξιοι Οομρὶ. πάντες οὗτοι] οὗτοι πάντες 
Οεοτς. ϑ(αν. ὅτοι σφενδονῆται} ὅτοι ανδρες σφενδονιται 16, 77, 
131. Οὐ. ΝΙο. δτοι ἀνδρες σφενδονηται 44, ς 7, 200, 436. ἕτοι αν- 

δρες τ44. σφενδονῆται) σφινδονιταὶ ςό. σφενδονιται το, 71, γ6, 
τοῦ, 121. Οοτηρὶ. Αἰά. σφενδωνειτε ᾽ς. ἐν λίϑοις] βαλοίες λι- 

Ἅες 30. βαλλοντες λιϑας ςς, 76, τοϑ, 128. ϑἷαν. Μοίᾳ. βαλοντες 

λιϑὸν 71. ἐν λίϑοις---ἐξαμαρτάνονἾες) βαλλοντες λιϑας τρος τὴν 

τριχα καὶ οὐ διαμαρτανοντες ΙΝ, Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, 54) 64) )ς, 82, 

121) 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἢς, οὐπὶ λιϑον Ῥιὸ λιϑες, ις. ἔς, 
ἰῇ βαλοίΊες, 71, τοό. σὲ ἔξαλον λίϑους, καὶ εἰς τρίχα ἐκ ἐξημάρ- 
τανον Δίτη. τ. Αὐπὶ. Εὰ, οἱ ὃ βαλλεσιν ὁ ἐν λίῶοις πρὸς τρίχα, καὶ ἐχ' 

ὡμαρτάνεσι Θεοῖς. ἐν λίϑοις πρὸς τρίχα] βαλλούΊες προς τρίχα 
ς6, 63. φμὶ ῥγο εςενμη! ἰαρίαες αὐ εαρίδασι ὅγτ. Βατ- Ηοῦτ. τρρὸς 

τρίχα] ὥρος τὴν τριχὰ 54, 719) 76) ιοϑ, 144. κὰκ ἐξαμαρτώνοιἶες} 

εχ, ἀμαῤτανοντές τύ, 44) 775» 131, 144,.237. (δῖ. ΝΙίο. ου διαμαρ- 

ἐξαμαρτανονῖες} διαμαρτανοίῆες ς 4771) 76, τοϑ, 
128. αμιαρτανοες ς7, 236. 
ΧΥΠΙ. Καὶ ἀνὴρ] καὶ -:- πᾶς : ανὴρ ΙΝ. Αἴεχ. ῇς, ἀϑίἴαιι ἢ φηΐϑ, 

ΧΙν τς, τό, 18, 10.» 29, 30, 445 ς2, 54» τό, 57» ς8, 63, 64, 71, 7ζη 

γ6, γγν τοῦ, 1τοϑ, 121) 1285 131) 1345) 134, 20, 236, 237. Οομρί. 

Αἰά. (αι. Νῖς. Αππῃ. 1. ἄγῃ. Ἐάὰ. και παντες ὥνὴρ 82. Καὶ 
οἰνὴρ Ἰσραὴλ ἐπεσκέπησαν] καὶ ἐπεσκέπησαν τσάντες ἄνδρες Ἰσραὴλ 
Θεοῦ. καὶ πάντες ἄνδρες ᾿Ισραὴλ συνηρίϑμησαν δῖαν. Ἰσραὴλ) 
δάάϊτ ἴῃ τπᾶῦρ. ὮΡ πὸ 64. α 77. ἐκτὸς τῇ} χωρις τῶν υἱων τῷ 29. 
ἐκ τῇ 44- χώρις Τῶν νιων 121. ἐκτὸς τῷ Βενιαμὶν] χωρις τῶν νιῶν 
Βενιαμιν Ν, 1τ8, 30, ς4ν, 64, γό, 82, τού, τοϑ, 128, 134. Οοιηρί. 

ῆς, πῆ Βενίαμειν, Χ, ΧΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. ὥς, ηἰῇ Βαινιαμειν, ις. ἔς, 

πῇ Βενιῶμην, 19, 75- ἔχτος Βενιαμιν 63. Χχωρις τῶν νιων του Βενια- 

μιν γι. τῇ Βενιαμ)»} τῶν υἱῶν Βενιαμειν 48. υἱῶν , Βενιαμὶν Αγπι. 1. 
Ατπι. Εὰ. τῶν υἱῶν Βενιαμὲν Οτογς, 
τετρακόσιαι χιλιάδες) καὶ ἦσαν τετραχύσιαι χιλιάδες Οθογᾷ. ἀν- 

δρῶν ἑλκόντων ῥομφαίαν) ἀνδρῶν υἱῶν Ἰσρχὴλ ῥομφαίαν ἑλκόντων 

3 5 

ὅτοι δὲ ς4, ζο, 

τῶν υἱῶν Βενιαμὶν οἷαν. 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 
να ἸΣ ΥΣΣ ὌΝ 

ἄδες ἀνδοῶν ἑλκόντων ῥομφαίαν' «πάντες ὅτοι. ἄνδρες παρατάξεως. 
ΚΕΦ. χχ, 

Καὶ ἀνέςησαν χαὶ ἀνέξησαν. 

εἰς Βαιϑὴλ, χαὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ Θεῷ: Ἰὰ ἘΠΑΣ οἱ υἱοὶ τυὰΣ Τίς ἼΕ ἡμῖν ̓  ἀρχῇ 

εἰς πταράταξιν πρὸς υἱὲς Βενιαμίν ΠΕ  ΜΕἸΩῈ δυρθς1Ὲ ὡς Ἐ᾽ ἀξχῇ ἐρα ἔφαι ὙΠ) ΕΜμΕνθς, 
Καὶ ἀνέτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοπρωὶ, καὶ παρενέδαλον ἐπὶ Γαβαά. | Καὶ ἐξῆλ 61} ἀνὴρ Ισ- 

ραὴλ εἰς ππαράταξιν πρὸς Βενιαμῖν, χαὶ συνηιψμᾶν αὐτοῖς ει ἀρ ἐν ἐξηλ νὼ οἱ υἱοὶ τὰ 

γιαμὶν ἀπὸ τῆς Γαξαὰ, χαὶ διέφϑειραν ἐν Τχέᾶηϑι ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ται εἰχοῦι χίλιά ἃς 

ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ Ἰσραήλ, ὅχαι ΔΩ ἐκ συνάψαι πῥατχξι ἐν τῷ 

τόπῳ ὅπου συνῆψαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτη. Καὶ ἀγέξησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ εὐλαύσαὺ ἐνώ- 

πίον Κυρίου ἕως ἑσπέρας, καὶ ἠρώτησαν ἐν Κυρίῳ, λέγοντες, Εἰ πρροσϑῶμεν ἐγγίσαι εἰς παρά- 

ε ε ΄ “ 
Ἀστη. 1. ἄνδρες ἕλκοντες ῥομφαίαν Οεοζρ. ἑλκόντων] σπωμένων 
ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 20, ς45 τό, 63. 64, γύ, 82, τού, τοϑ, ἴῶτν 128, 

124. (οτηρί. Αἰά. ΑΙοχ. σπαμένων ξ8. σπομενων ς.  Δἑλκόντων 
΄ “ . λ 

ῥομφαίαν] Ττ. Ατην. Εα. πάντες ὅτοι] ῥγρεγηϊτῖ, καὶ ΑἸά, ΟΘεογρ. 
δίαν. Οὗἶτορ. παρατάξεως] πολεμιςαι ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 10) 29, 

40, 54.) 58, 64, γ19 73) γ6, 82. τού, τοϑ, 121, 148, 134. (οπρὶ. ΑΙά. 
ΑΙεχ. πολέμιοι Ατγγη. 1. Ατπη. Εά, πολεμικοί 8]αν. 

ΧΙ. Καὶ ἀνέςησαν] καὶ ἀνεςησαν οι υἱοι Ισραηλ ζ45 ζο, γ6, 

82, τού, 1:34. καὶ αἀνεςησᾶν υἱοι Ἰσραὴλ ᾽ς. καὶ ἀνέξησαν) 

λα Ἅπη. 1. Ατῃ]. Ἐά, 8[αν. Οἷἶτορ. Βαιϑὴλ] Βεϑηλ (ῆς ἰμδα ςο.) 
814ν. Βεϑὲλ. (ῆς ἰητὰ} Ατπ). :. Αὐγη. Εά. Βίϑ9λ ϑοῦρ. ἥἡρώ- 
τησαν) ἐπηρωτησαν ἹΝ, Χ, τς, τό, 18, 205 30, 44) 54, τύ, ζ7, ς8, 
63, 64, 775 τοῦ, 1οϑ, 121, 128, 134) 200, 236, 237. Οὐ). ΑΙά. 

Αἴεχ. Οαῖ. Νίς. ἐπερώτησαν γ15 γ6, 82. ἐπιρωτισαν ἢς. ἐν τῷ 
Θεῷ] ϑεὸν Ατπι.. 1. Ἀγπι. ἙἘά. εἶπαν] εἰπὸν ς4,) ζ9, 7ς, 134: οἱ 
υἱοὶ Ἰσρ.} α οἱ; το8. Οοπρ. Τίς ἀναξήσεται---πρὸς υἱὲς]} τίς ἀνα- 
δήσεται ἡμῖν ἄρχων πολεμῆσαι πρὸς τὲς υἱὲς Ατη;. 1. Απη. ΕΔ, τίς 
ἀναβήσεται εἰς πόλεμον ἀφ᾽ ἡμῶν ἀρχὴ καὶ εἰς παράταξιν πρὸς τοὺς 
υἱὸς Θεοτρ. τίς ἐξ ὑμῶν ἀναξήσεται τσολεμῆσαι μετὰ τῶν υἱῶν ὅ81αν, 
Οἰἶτοσ. τίς ἐξ ὑμῶν ἀναξήσεται ἐν ἀρχῇ πολεμῆσαι ἐπὶ τὰς υἱὲς 
δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ὠρχῃ--- Βενιαμὶν] αφηγεμενος πολεμῆσαι μετὰ 
ἃκ υἱῶν : Βενιαμιν ΙΥ,. ἡμῖν] ὑμῖν ΑἸά. ἐν ἀρχῇ εἰς παράταξιν] 
ἀφηγδμενος πολεμησαι Χι, ΧΙ, τς, 18, 19) 205) 84) 64. 71) ᾽ξ, γό, 
τού, τοϑ8, 1215) 128, 124. (οπιρί. ΑἸ]ά. ΑἸδεχ. ἀφυγδμενος (υϊ ν]46- 
τυ) πολεμῆσαι 58. ἐν ἀρχή ἀφηγδίενος πολεμῆσαι 82. πρὸς 
υἱὲς] μετα τῶν νιῶὼν 29. “ρος τὲς υἱες 63. μέϊα υἱῶν 71) 108, 
ΟὐΠΠΡ]. εν τοῖς υιοις 76, τού, 124. πρὸς υἱὲς Βενιαμίν] μετὰ υἱῶν 
Βενιάμειν Χ, ΧΙ. ἢς, οἵπὶ υἱῶν Ὁ «χς ἴῃ οδαίαᾷ. τηΐποσε, ΑἸοχ. 
μετα Βαινιώμεικ τς. μετὰ Βενιᾶμιεν 18, ς4) 64,7) ζ,) 82, 128. υἱων 
Βενιαμην 10. μετὰ Βένιαμειν ς8, ξΟ. μετα τῶν υἱων Βενιάμειν 121. 
ΑΙά. ὠ ἸΙάδας] ᾿Ιόδα 81αν. Μοίῃ. Ἰδόδας ἐν ἄρχῃ] λα ἐν ἀρχῇ 
ἵν, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 44) ς4, ς6, ς7, ὅ5, 64, 71, 75, γ6, 
77. 1οό, 1τοϑ, 121, 128, 1315) 134) 144, 200, 236, 237. Οορὶ. ΑΙά. 
Αἰεχ. (ατ. Νίο. ἸἸέδας ἐν ὠρχῇ ἀναβήσεται ἀἐφηγέμενος] Ἰέδα 
ἀναξήσεται ἄρχων Ατπι. τ. Ατπ. Ἐ4. Ἰώδα ἀναδήσεται ἄρχων καὶ 
ἀφηγόμενος ὥεοτρ. Ἰόδα ἀναβήσεται ἐν ἀρχῇ δίαν, Οἴἶτος. ἀφη- 
γέμενος ] αφηγάμενος πολεμῆσαι μέτα Βενιαμιν 82. 

ΧΙΧ, οἱ υἱοὶ] α οἱ )ς. τοπρωΐ] , τ8, ό4, 128. Βαδεῖ ἴῃ εἶα- 
ταῖι. τηΐποτε ΑἸεχ. ἐπὶ Γαξαά] ἐν Γαξαα Χ, ΧΙ, 295 121. ἐπὶ 
τὴν Γαδαα 18, 64, ᾽ς, τού, τοβ, 128, 134. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ, εἰς 
τὴν Γαδαα 4. εἰς Γαξαα ς8, 63. ἐν τῇ Γαβαα 82. ἐπιγαδαὰ 
(ἢς ἴῃ ςοπὶ. ἴε4.} 121. ἐπὶ Γαδαὸν Οεογρ. ἐν Γαξαὸν ϑαν. Οἶτορ. 
Γαξαα] Γαλαα 144. 

ΧΧ, , Τοῖ. ᾿οπ). 44. ἐξῆλϑον] ἐξηλϑε Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 
54» 56, 47, (8, ὅ4, γι, γς, γό, 77, τού, τοϑ8, ται, 128, 131) 134) 144,)300, 236, 237. ΑἸά. (αι. Νίς. Αγῃ. 1. Ατπι. Ἑά. 8[ἴδν. ἐξ- 
ἤλθεν [Ἰσραὴλ καὶ] ΑἸ]εχ. τᾶς ἀνὴρ] βαθεῖ τᾶς ἢ τῷ ἹΡ΄. 
ΑΙεχ. ανηρ Χ, ΧΙ, (29, υἱ νἰάετυτ.) τό, ςθ8, 63, 71, 121. Οὐμ)ρὶ, 
σὰς ἀνὴρ Ἰσραὴλ] ἀνὴρ Ἰσραηλίτης Ατπὶ. τ. Απτη. Ἐά. σάντες 
ἄνδρες Οεοτρ. Ἰσραὴλ] λα 1ό, ς7ν 59, 75» 77» 236, 237. διαβεῖ ἵπ οδαγδέξ, πηήπογε Αἰθχ εἰς παράταξιν] εἰς πολεμον τι24.- εἰς παράταξιν--Τ αδαα] εἰς πολέμον μετα Βενιαμειν καὶ τοαρεταξαῦο μετ᾽ αὐΐων ἀνὴρ Ἰσρχηλ εἰς πολέμιον προς τὴν Γαδαα ΓΝ, ΧΙ, ται. ἧς, Ὠ}Π᾽ Βαιναμεῖν, τς. ἴον, πἰᾷ Βενιαμιν, ιτ8, ἢς, πἰῆ Βενιώμνην, το. εἰς παράταξιν πρὸς] εἰς πολέμιον μέϊα Χ, 20, ς 4, 58, 64, )ς, γό, 82, τού, τοϑ, 128. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ϑϊαν. Μοίᾳ. εἰς τσολεμον τρος 71. πολεμησαι πρὸς Αττη. τ. Ατπι. Εὰ, εἰς πόλεμον Οεοῖρ. πρὸς Ἁ ὃ Ἁ . Βενιαμιν} κα 237. μετα Βενιαμιν δ8Ϊαν. πρὸς Βενιαμὶν, καὶ συνὴ ὯΝ 
αὐτοῖς] α 34. Βενιαμὶν] τὴν Γαξαα 71. καὶ συνῆψαν---Γα- δαα] καὶ παρεταξατο μετ᾽ αὐων ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰς πολεμον ὥρος τὴν 

Γαδαα Χ. ἔς, πιῇ μετ᾽ αὐτὸν, ΑἸά. καὶ παρεταξαντο μετὰ αὐτῶν 
ανηρ Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον προς τὴν Γαδαα 29. καὶ τυαρεταξαΐο μετ᾽ 
αὐἴων εἰς πολεμον ἀνὴρ Ισραηλ προς τὴν Γαδαα κ4, ςο, 82. ἢς, πἰΉ- 
παρετάξατο, ΑΙεχ. καὶ τπυαρεταξανῖο μετα των εἰς πολεέμον προς τὴν 
Γαδαα .-8. καὶ ταρέϊαξαντο μετ᾽ αὐων ἄνηρ εἰς πόλεμον τῦρος τὴν 
Γαξαα ὅ4, τοϑ. κ 71. χαι ταρεταξαΐ]ο μετ᾽ αὐων πας ἀνὴρ Ισραηλ 
εἰς τολεμον τϑος τὴν Γαδαα γ6. ἔς, ἔπε τᾶς, Οοαιρὶ. και παρε- 
ταξανΐο μετ᾽ αὐΐων ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰς πολεμον προς τὴ Γαξαα 148. καὶ 
συνῆψαν μετ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ πόλεμον παρὰ τὴ Γ αδαᾷ Ατηι. 1. 
Απη. Εὰ, καὶ ἦσαν εἰς πέλεμον υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπὶ Γαξαά σέο. 
καὶ ταρενέδαλον ἐπὶ Βενιαμὶν ἄνδρες Ἰσραὴλ εἰς παράταξιν ἐν Γαδαᾷ 
δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ συνῆψαν μετ᾽ αὐτῶν ἄνδρες Ἰσραὴλ εἰς τοόλεμον 
παρὼ τῇ Γαβαᾷ ϑ8ῖαν. Μοίῃ. καὶ συνῆψαν αὐτοῖς] κα )ς. και 
ταρεταξαν]ο μετ᾽ αὐῇων εἰς πόλεμον τοῦ. ἐπὶ Γαξαα) ρος τὴν 
Γαξαα ᾽ς, τού, 134. 

18, 

ΧΧΙ. Καὶ ἐξηλθον--Τ᾿ δα] αὶ οὐπὶ ἱπιοιτηθά. 6, οἱ νιοὶ} 
ΛΟ ΙΝ, ᾽ς. ἀπὸ τῆς Γαβαὰ) ἐκ τῆς τσολεως ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 
29, 545 58, 64, 71) 7ς) γό, 82, τού, τοϑ, 121) 128, 134. (πρὶ, 
ΑΙΔ. ΑἸεχ. α τῆς 77. πὸ τῆς πόλεως Ατηι. τ. Απτὰ, Εά. ἐν 
Ἰσραὴλ] εξ Ισραηλ ς4, 7ς, γ6, 82, τού, 134. ἀπὸ Ἰσραὴλ Θεοῖς: 
ἐν ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] εξ Ισραηλ τὴ ἡμέρα ἐκειγὴ ζ9. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐν Ἰσραὴλ ΑΙεχ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ} , ἐν ζ4,82. ἐν τ 
ἡμέρᾳ --- ἀνδρῶν] εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας ἀνδρῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
Ἄττῃ. 1. Απη. 4. ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ εἴκοσι ϑύο χιλιάδας ἀνδρῶν 
Οδοτρ. δύο καὶ εἴκοσι] εἴκοσι δύο ϑίαν. δύο καὶ εἴκοσι χιλιάϑας 
ἀνδρῶν} καὶ ς8. χιλιάδας] χιλιάδες ΑἸά. ἐπὶ τὴν γὴν] - σπω- 
ββένων ρομφαιαν κ42 το, γύ, 82, τού, 134. -Ἐ σπομένων ρομφαία (ας) 
75. καὶ ἔῤῥιψαν ἐπὶ τὴν γὴν Αττη. τ. Ατην. Εάὰ. 

ΧΧΊΙΙ. Καὶ ἐνίσχυσαν ἀνὴρ] και ἐνισχυσαν ὅς ο λαος: ανηρ ΤΥ 
ἄς, ἀρίχιιε ἤρηΐ5, τοϑ. (οπηρὶ. καὶ ἐνίσχυσεν ὁ λαὸς ἀνὴρ, οὐ πὶ ὃ 
λαὸς [0 κὰκ ἴῃ ομιαγαόξ. πηίμογε, Αἴεχ. ἐνίσχυσαν] ἐνίσχυσεν τό, 
18, 44) 6, 57, 63, 64; γό, 779 τού, 128, 134. 209, 236, 237). (δῖ. 
Νῖς. 8[αν. καϊεκρατηϑὴ ζ4. κρατηϑὴ ςο. καεκρατίϑη (ἢ) γς. 
ἐχρατηϑὴ 82. ἐνίσχυσαν ἔτι Ατπι. 1. Ατῃ. Εα. ἀνὴρ] ὃ ἀνὴρ 
ς8. πᾶς ἀνὴρ 64. ΑἸά. 81ν. τᾶντες ἄνδρες σεογρ. ὀνὴρ Ἰσ- 
βαὴ)λ] οἰνὴρ ᾿Ισραηλίτης Ατηι. τ. Ατη. Ἐ4. Ἰσραὴλ] , "6, τοῦ, 
134. προσέϑηκαν] προσεϑετο ἸΨ, το, γ1, 7 ς. προσεϑεντο Χ, ΧΙ, 

18,29, 44) τό, ςΒ, 63, ό4, γό, 82, τού, 121, 128, 114. (οπιρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. τροσέϑηκαν---ὅπῃ συνῆψαν] ταρεταξανο πόλεμον ἐν τῳ τοπῷ ᾧ τπαρεταξαντο ἔχει ἢ δ... τροδέϑηκαν-τῇ πρώτῃ] παρε- ταξαντο ἔχει ἐν τὴ ἥμερα τῇ πρωτὴ ᾿ιοϑβ. συνάψαι παράταξιν] παραταξασϑαι πολεμοὸν ἹΨ, Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, ς4, 50, 64, γ7ῖ, 7ζ» . 76, τού, 121, 128, 134. Ο(οπιρὶ. ΑΙά. ταραταξασϑαι εἰς τσολεμον 82. παρατάξαι πόλεμον ΑἸεχ. ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον 5|ν. Μοί. παράταξιν] τολεμον τό, 44» 52) 57, (πιᾶγρ, ς8,} 77, 200, 236, 237. (ῖ. Νίς. βογρ. εἰς πόλεμον Ατηγ. 1. Ατγηι. Επ. τόπῳ ὅπ] τόπῳ ὦ ΪΝ, Χ, ΧΙ, 18, 29, ς4, 64). γ1, 7ς, γό6, 8:2, τοῦ, 121, 148, 134. ΟΟμ)ρ]. ΑἸά, ΑἸεχ. τοόπὼω ὡς 10. συνῆψαν] τολρεταξαντο 
εχες Δ΄, Χ, ΧΙ, 18, 19, 29, ζ4» 71) γ6, 82, τοῦ, 121, 128, 134. ( οπιρί. ΑΙ4. ΑΙεχ. παρεταξατο εκει 6... παρεταξαντο ,ς. συν- ἡψεν 226. ἐξῆλθον 5].χν. ἐν Τῇ] κα ἐν ᾽ς. ἡμέρᾳ τῇ τρώτῃ] ἤμερῶ ἐκείνη τό, 44, 52, ς 7) 77) 131) 144, αγ6, 237. (δι. Νῖς. 
ΧΧΙ, οἱ υἱοὶ] κα οι 75. ἠρώτησαν] ἐπηρώτησαν Υ, Χ, ΧΙ, 

18» 16, 18, 99, 44» 54» τύ, ς7) 58, 63, 6... γ6, γγ, 82, τού, τοϑ, 121» 
128, 131). 13,4. 200, 226, 237. (οπρ]. ΑἸά. Αἰεχ. (δε. Νίς. επε- 
ξώτησαν 71, 144. επερώτισαν ς. επηρωτησαν αυΐον ἐπε; 82. ἐν 
Κυρίῳ] καὶ εν Κυρίω 82. ενωπίον Κυριξ 237. τὸν Κύριον Αγπι. 1. Αγ. Εά. ὅ1αν. Μοίᾳ. λέγοντες] καὶ λέγεσι Ατη. τ. Ατπι. Ἑά. λ ν 3 ων Ω Ν ς- “ὦ καὶ ἔλεγον Οξογρ. Εἰ προσϑωμεν---ἀδελφὲς ἡμῶν) εἰ προσϑὼ τροσεγί!σε εἰς πόλεμον μετὰ ἃς υἱῶν : Βενγιχμειν τὰ αδελφε με ΙΝ. εἰ 



ΚΡΙΊΙ ΤΑΙ. 

Καὶ πρὸσ'- 

ἣ 
ἥη; ΚΕΦ. ΧΧ. 

Ἢ 24. ταξιν πρὸς υἱὰς Βενιαμὶν ἀδελφὸς ἡμῶν ; χαὶ εἶπε Κύριος, ᾿Αγάξητε πρὸς αὐτός. 

᾿ 25. ἤλϑον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς υἱὲς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ. Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενια- 
ἣν 

Σ, : 27' 

ἔκ... 
28. 

- “«- 

--- 

26. 

᾿ς 3 ’ 3 ρ᾿ ϑ ιν " 2 μ᾿ ρ “- “ 

μὲν εἰς͵ συνάντησιν αὑτοῖς ἀπὸ τῆς Γαξαὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, χαὶ διέφϑειραν ἀπὸ υἱῶν ;σ- 
.,ὦΡορΦ»ν» » ΄ ᾿ ͵ ᾽ “,Ψᾷ2 ων ΄ δ ͵ 2 ραῆλ ἔτι ὀχτωχαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν' πάντες ὅτοι ἕλχοντες ῥομφαίαν. Καὶ ανέ- 

’ὔ’ Ἅ Ν 2 ἃς ρ᾿ ες Ν 4 Ν ΄., 3 

δησαν πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ χαὶ πᾶς ὁ λαὺς, χαὶ ἦλθον εἰς Βαιϑήλ' χαὶ ἔκλαυσαν, χαὶ ἐχάϑι- 
9 “ΛΝ» ,»ἤἢ ’ἤὔ “ 3 ἰδ Ω, ΄ Ν 

σὰν ἐχεῖ ἐγώπιον Κυρία' χαὶ ἐνήςευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἕως ἑσπέρας, χαὶ ἀνήνεγχαν ὅλοχαυ- 
7 ΄-ὦ ᾽ 3 ΄ 7 ὥ 5. " Ἀ ͵΄ ΄ “Πρ Φ οὋῸ » “,, ες 

τωσεῖς χαι τελείας Ἐγωπιον Κυρίου, ὁτί ἐχεῖ χιξωτὸς διαθήκης Κυρίου τὸ Θεδ ἐν ταις ἥμεραις 

ἐχείγαις, Καὶ Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱξ ᾿Ααρὼν πσἀρεςηχὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 

γαις" χαὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Κυρίῳ, λέγον]ες, Εἰ προσϑώμεν ἔτι ἐξελϑεῖν εἰς παρά- 
- 

πρόσϑὼ προσεγίισαι εἰς πολέμον μετὰ Βενιαμειν τῇ ἀδελφέ με Χ, 20. 
ἢςς αἰ Βενιαμιν, 64,21. εἰ τροσϑησω προσεγίισαι εἰς πόλεμον μετα 

Βαινιαμειν τε ἀδελφε με τς. προσϑῶμεν) προσϑωμεν ετι τό, ςϑ8. 
8αν. τροσϑὼ ετι 121. Αἰά. τροσϑὼ Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἐγγίσαι 
εἰς παράταξιν] προσεγίισαι εἰς πολεμον 19, 76, τού, τοϑ, 148, 134. 
Οοπιρὶ. ΑἸεκ. τρροσελϑειν εἰς τσολεμον 59, )ς. ἐγγίσαι εἰς παρά- 
ταξιν---δελφὲς ἡμῶν] προσεγγίσαι εἰς πόλεμον μετα Βενιάμειν τῇ 
αδελφε μὲ ΧΙ, τ2τ..Α]4, ἄς, Π Βενιάμιν, 18. προσελθεῖν εἰς πο- 

λεμον μετὰ Βενιαμιν τε αδελφξ ἡμῶν ς4. τρόσελϑειν μετὰ Βενιαμιν τὰ 
αϑέελφε με 82. εἰς παράταξιν---ἡμῶν] εἰς πόλεμον πρὸς Βενιαμὶν 
ἀδελφὸν ἡμῶν Ατην. 1. Αἴ. Εά4. εἰς πόλεμον ἀδελφοῖς ἡμῶν υἱοῖς 
Βενιαμὲν Οεοτν. πρὸς υἱὲς Βενιαμὶν} μετα Βενιαμειν ξο. μετὰ 
υἱῶν Βενιαμεὶν, ουπὶ υἱῶν {00 κα ἴπ ομαγαέξ. πηΐποσε, Α]εχ. πρὸς 

υἱὰς Βενιαμὶν ἀδελφὰς ἡμῶν] μετα τῶν νιων Βενιώμην ἡμῶν 19. μετὰ 
Βενιαμιν τὰ αδέλφε ἡμῶν 75) 76, τού, 128, 134. μετὰ νιων Βενιαμιν 

τὸ αδελφε μὲ τοϑ. (οτηρὶ. ἀδελφὲς ἡμῶν] τῇ ἀδελφὲ με ΑἸεχ. 

ἄδελφε ἡμῶν ϑίαν. Οἴἶτορ. Κύριος] ὁ Κύριος ΑΙεχ. Ἀναξητε] 

αναξησεται 82. τρὸς αὐτάς] πρὸς αντον ΙΡ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 
54) 5795 64, 71, 759 82) 108, 121) 128, 226, 237. (οτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ, 
Οεοῖν. δδι χα ᾿ 

ΧΧΙΨ. τροσῆλϑον} τροσηλϑοσαν ΙΝ, Χ, ΧΙ], τς, τ8, 64, γό, 
τού, 1τοϑ, 121, 128, 134.. Οοπηρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. ἐἔξηλθον Ατὐπη. 1. 
Ατηι. Εά. οἵ υἱοὶ] α οι. 7ς.- σὲ υἱοὶ---τῇ δευτέρῳ] οἱ νἱοὶ Βενιαμὶν 
ἐν τῇ (ῆ.) 44. τὩρὸς υἱὲς] Βαθεῖ υἱες [0 Χα 1Ν΄. εἴ ὯΩῈ κζ ἴῃ ομα- 

χαξὶ, ταϊποσε ΑἸεχ. προς τοὺς υιους Χ, 20, γό, τού, 134. κυἱξς 1» 

18, 54, 59, 64, 75» 82, 128. εἰς πόλεμον πρὸς τὰς υἱὲς Ατπι. 1. 
ΑτπΊ. Εά4, τοῖς υἱοῖς Οεογρ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ} αὶ ἐν 237. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ δεντέρᾳ] κα 82. 

ΧΧΝ. Καὶ ἐξηλϑον---δευτέρα) καὶ οὐτὴ ἱπίεπτιθᾷ, γό, τοῦ, 134. 
Καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ} καὶ ἐξηλϑὲ ΧΙ, 64, ι238.: Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ 
Βενιαμὶν} καὶ ἐζηλϑε Βενιαμὴν 19. α 82. καὶ ἐξῆλϑε Βιιαμὶν 

Απῇ. 1. πῃ. Εάὰ. ἐξήλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν---Γαξχὰ] εξηλϑεν 
᾿ Βενίάμειν εἰς ἁπαντῆσιν αὐΐων ἐκ γὴης Γαξαα 1Ψ, ἔς, π'ῇ Βαινιάμειν, 

τις. ἧς, πἰῆ Βενιαμιν, 18, τοϑ. ἔς, οὔτ) τῆς ρτὸ γῆς, ΑΙεχ. εξηλ- 
'ϑὲεν Βενίαμειν εἰς ἀπαντησιν αὐΐοις ἐκ τῆς Γαξαα Χ, 29, 121. ΑΙά. 

εξηλϑὲν Βενιαμιν εἰς ἀπαντησιν αὐΐων ἐκ τὴς Γαδαα ς4. (οιηρὶ. εξ- 
ἡλϑὲ Βενιαμιν εἰς ἀπαντησιν αὐΐοις 71. ὥς, στ αὐτὰ ΡΓῸ αὐτοῖς, ἢς. 
εἰς συνάντησιν αὐτοῖς] εἰς ἀπαντήσιν χυΐων ό., 82, 128. εἰς συγᾶντ. 

αὖτ. ἀπὸ τῆς Γαξαὰ] εἰς συνάντησιν αὐτῶν εἰς πόλεμον Αττη. 1. 
Απη. Εά. ἐκ τῆς Γαξοὰ εἰς συνάντησιν αὐτῶν Οεοτρ. συνάντη- 
σιν] ἀπαντησιν ΧΙ. ἀπὸ τῆς] ἐκ τῆς ΧΙ, 82. α τῆς 44. εκ γῆς 
64, τ28. τῆς Γαξαα] γης Γαξαα τό, 63. τῆς Γαξαὸν ϑίαν. 

Οἴἶτορ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ --διέφϑειραν ὠπὸ] καὶ διεφϑηραν (ας νἱάετιτ) 
ς8. ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτέρῳ} α͵7ς. διίφϑειραν]) διεφϑειρεν 236. 
Ατηλ. χ.᾿ Ασπι. Εα, διέφϑειραν ἀπὸ νἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔτι] διεφϑειρεν 
ετι ἐκ τοῦ λὰς ἸΝ, τς) 18, ς4) 128. ἔς; οὐπὶ ἔτι ἴπ ομαγδέξ. τηΐπογε, 
ΑΙεχ. διεφϑειρον ετὶ ἐκ τῇ λαβ το. διεφϑειρεν ἐκ τῇ λαξ ετὶ 20, 71) 
τού, 134. διεφϑειρεν ἐκ τῷ λαδξ 71. διέφϑηρεν ἔτη ἐκ τῇ λαξ 7ζ. 
διίφϑειρεν ὅτι ἐκ τῇ λαξ το8Ἃ, ἀπὸ υἱῶν] ἀπὸ τῶν υιων 209. ὠπὸ 
υἱῶν Ἰσραὴλ ἔτι] ἐκ τὰ λαξ ετὶ Χ, ΧΙ, 76, 121. Αἰά. ετιὶ εκ τϑβἮ λαξ 
64. 82. Οοπιρί. ἔτι ἅπαξ ἀπὸ τὰ λαΐ ἐκεῖθεν Ατπι. 1. Αστῃ. Ἐά, 
ἔτι ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ Οεοτρ. ϑαν. ὀκτωκαίδεκα] ὀκτὼ Αγπη. 1. 
Αγ. Ἑάὰ. ἐπὶ τὴν γῆν] ἐν τῷ τόπῳ Οεοτξ. παντες ὅτοι] 
β ἄνδρες Απη. 1. πη. Εά. Τὰ. Οεοτρ. δ[δν. Μοίᾳ. πάντες 

ὅτοι ἕλκοντες} τοαύϊων τέτων σπωμένων ς4, 59, γό, 82, τού, 134. 
τραύΐων τῶν σπομένων 7:ς. ἕλκοντες] σπασαμενοι ΙΝ. ἐσπασμενοι 
Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, τό, ς8, 63, 64, 715) τοῦ, 121) τ28. (οτῃρί. ΑΙα. 

ΑΙεχ. ασπασμενων 19. οἱ εἶλκον Θεογρ. αἴροντες ϑίαν. Μοΐί. 

ἕλκοντες ῥομφαίαν) ΤΥ. Απη. τ. Απη. Εα. 
ΟΧΧΥῚ. σταντες οἱ νἱοἱ} τρατες ὅτοι οἱ νιοι 16, 44) ς7ν 131γ.237. 

ἱ 

Ἀπ. Εα, 

ϑήκης 7ς- 

(αι. ΝΙς. οι νιὸι ς8. α οι ἧς. καὶ σὰς ᾿ λαὲς). ζ. “ 

ἦλϑον) ηλϑοσαν 18, 128. εἰσήλθοσαν ό4. ηλϑὲ 82. α Οδογς. ϑῖδν. 

Οὔἶτορ. ἤἦλϑον] ἠλϑοσαν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 29, 44, ς3, τό, ς 7, 

63, γ6, γ7. τοῦ, το8, 121) 131) 134) 144) 226, 237. Οοπιρὶ. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Οδι. Νῖς. Βαιϑήλ]) Βεϑίλ (ἢς 1πῆτ4) Οεοῖρ. Βεϑέλ (ῆς 
ἴῃ) ϑἴδλνυ. Οἴἶτορ. Βεϑηλ (ῆς ἰηἴτ4) ϑαν. Μοίᾳ. καὶ ἔκλαυσαν--- 

ἐνώπιον Κυρίξ]} καὶ ἐκάϑισαν καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον Κυρίᾳ Ατὔτὰ. 1. Αγῃ). 

Εά. καὶ ἐχάϑισαν ἐκεῖ] Παθοῖ (Ὁ χε ΙΝ. ΑἸεχ. κα 9, 64, 7ς, 
128. καὶ ἐκάϑισαν ἐκεῖ ἐνώπιον] ενχύδιον τς. εναντὶ ξ4, 82. 
ἐκάϑισαν) ἐκάϑησαν Οοπιρὶ. ἐκεῖ ἐνώπιον} ἐνῶντι Χ, ΧΙ, 18, 29, 

γι, γ6. τού, 1219 134. ΑἸά. α ἐκεῖ εογρ. ἐνώπιον} ἐγαντι ΙΝ, 
ξό, ς8, 63, τοϑ. (οτηρί. Αἰθχ. ενάντιον 64, 75) 128.- καὶ ἐνήςευς- 

σαν--- Ἐνώπιον Κυρίᾳ π΄ ςοῖη. 1ε4.}] α 77. ἐνήςευσαν) ἀνέςηδαν 
ΑΙ4. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ 8ϊν. ἕως ἑσπέρας] 
βαθεῖ ὅδ Χ ΙΝ. Αἰεχ. ααχ, ΧΙ, τς, 18, 29, ζ4) τό, ς9, 63, ὅόᾳ, γι, 
γς, 76, 82, τού, 1215) 128, 134. Α]4, Ατπι. τ. Ατηι. Εά. ἀνήνεγ- 

καν] ἀνήνεγκα (Π.) )ς. ὁλοκαυτώσεις) ολοκαυτωμαΐα ςό, 63, 
2ο0. ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας] ολοκχαυτώμα σωτηρίου ἹΥ͂, 

ολοκαυτωμαῖα σωτῊριΒ 19) 209 ζῳ) ό4, 82. ὁλοκαυτῶσ εἰς καὶ 

δελείας ᾿Ενώπιον Κυρίου] ολοκαυτωμαῖΐα σωτηριὲ ἐν Τῇ ἥμερα ἐκεινῇ 

ἐναντι Κυριου Χ, ΧΙ, 19, γ6. ολοκαυτωματὰ σωτήριου ἔναντι Κυ- 

ριου καὶ ἐπυρωτῆσαν οι υἱοι Ισραηλ ἐν Κυριω 18, τού, 128, 134. 

Αἴεχ. ἢς, πἰῆ σωτηρία; ξ9. ὁλοκαύτωμα σριθυ (ἢς) ἔναντι τὰ Κυρίᾳ 

8. ολοκαντωμαῖα σωτηριὰ ἐνᾶντι ἄνριξ 71. τοϑ. ολοκαυτωματὰ 

Κυριε τῇ σωτήρια ἔναντι Κυριβ ῆς. ολοκαυτωμὰ σωτηριξ ἐνᾶντι Κυριε 

121. (οπιρὶ. ΑΙά. ὁλοκαυτώσεις τῆς σωτηρίας ἐνώπιον Κυρίς Αγη). σ.Ἅ 

Απη. ἘΔ. 5[4ν. Μοίᾳ. ὁλοκαυτώσεις τῆς τελείας ἐνώπιον Κυρίου 

ὍΘ οτρ. ὁλοκαυτώσεις τῆς σωτηρίας ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ ἐνώπιον Κυρίου 
514ν.. Οἰγορ. 

ΧΧΨΤΙ. ᾿Ἐνώπιον Κυρίου] ἐναντι Κυριε ἘΝ, 29, ς4, τό, 85, 

ἐναντιον Κυριδ 1ζ. ενᾶντιον Κυριε" καὶ ἐπτηρωτήσαν οἱ νιοὶ Ισραηλ ξν 

Κυριω 6.. ὅτι ἐκεῖ] καὶ κει γι, τ2ῖς δίαν. Οἰἶξγορς. χαὶ ἐπη- 

ρώτησαν͵ ὀϊ υἱοὶ Ισραηλ ἐν Κυριω" καὶ ἔχει γό. ὅτι ἐκεῖ ἥν Ατη). τ. 

ὅτι ἐκεῖ ---ἐκείναις] καὶ ἐπηρωτήσαν νιοι Ιηλ εν Κυριω και 

ἐχεὶ ἢ χιξωτος διαϑηκης Κύυριου εν ταις ἡμέραις ἐκείναις 1, ὥς, ηἰῇ ον 

υιοι Ισραηλ, τς. (οπηρὶ. και ἡ χιξζωτος τῆς διαϑηχης Κυριου εν ταις 

ἡμέραις ἐκεινγαις ζ4. καὶ ἐπηρωτησαν οἱ υἱοι Ισῤῥαηλ ἐν πύδιῶ και ἡ χι- 

ξωτος διαϑήκης Κυριε ἐν τις ἡμερᾶις ἐκειναῖς ἐεχεε 82. ὅτι ἐκεῖ κιδω- 

τὸς] καὶ ἔχει χιθωτος Χ, ΧΙ. Αἰά, καὶ ἕκεὶ ἡ κιδωτος 8, 64, τοῦ, 
128, 114. ΑΙἸέὲχ. και «πηρώωτησαν οι υἱοι Ισραηλ ἐν Κυριω. καὶ εκεί 

ἥκει ἢ κιξωτος 19, 108. καὶ ἡ κιδωτος 9. κῴν ἐπηρωτισᾶν οι υἱοῦ 

Ἰσραηλ ἐν Ἄυριω, και ἡ χιδωτος ς. καὶ ἔχε; ἣν κιξωτὸς (᾽πε Ἱερὶξ 

ἰητεγργεὸ κιτωξὸς, σΠῈ ποὺ νεγῖαῖ, εἴ ροπαῖ ἐἠοδαπῖ) Οεοτγρ. κι. 

ξωτὸς διαϑήκης] ἡ κιξωτος τῆς διαϑηκης 76. διαϑήκη:] τῆς δια- 
τῷ ΘΕΒ] καὶ 18, 7ς, τού, τοϑ, 128. ΑἸεχ. δῖαν. Οἶτορ, 

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναι:7 11. -Ἑ κε 59. κα ταῖς Δπῇη. 1. 

ΧΧΝΤΙΙ. Καὶ Φινεὶς --ἡμέραις ἐχείναις αὶ σὐπὶ ἱπτιετπηεά, τό, 
144. Φινεὶς γὰρ υἱὸς ᾿Ελεάξαρ, υἱκ ᾿Αχρὼν τῇ ἱερέως, παρειςήκει ἐνώ- 

πιον τῆς κιθωτὰ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις Ὑπεοάοτεῖ. Ο.. 27. ἰπ [υἀ. 
Φινεὲς] Βινεες 29. Πινεὲς Αγπ). 1. ΑΥπι. Ἐά. 1]ινὲῷ Θεοτν. Θι- 

γεὲς ϑῖαν. Οἴτοσ. υἱὸς ᾿Ελεάξφαρ] υἱξ Ἔλεαζαρ Οατ. Νίς. υἱὸς 
Ἐλιώζαρ Ατπι. τ. Ατπι, Ἐά. Θεοτς. δίαν. Οὗτος. Ἐλεάφαρ υἱᾷ 
᾿Ααρὼ»] Ελεαζαρος Ααρων 44. ᾿Ααρὼν] -Ἐ τὰ τερεως 29, ςῳ 75, 

νό, γ7. τοῦ, 134. “Ἔ ἱερέως 590. ᾿Αλρὼν Οεοτρ. τυαρέςηχὼς]} 
παρεςηχὸς ς. παρεςηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς] ἣν ἐνώπιον αὐτῶν Ατγλ. 1. 

5. ἐνώπιον αὐτῆς Ατηι. Εα, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις] εν ἐκείναις 

ταις ἡμέραις ςο. ἐν ταῖς ἐκείναις ἡμέρα: δῖαν. ἐκείναις ---καὶ εἶπε] 

ἐχειναις λεγων" εἰ τροσϑησω ετι ἐξελσειν εἰς πολεμον μετα νιων Βενια- 

μην τὰ ἀδελφὰ μὲ ἢ κωπάσω καὶ εἶπε τ. ἢς, πῆ Βενιαμὶν, εἰ κοπά- 
ν᾿ Ε , ψ᾽ σ ’ὔ 

σω, (οιηρὶ. καὶ ἐπηρώτησαν ---ἶν Κυρίῳ] αἶν, τοϑ. ΑἸοκχκ. καὶ 



ὶ 

ΚΡΙΤ,ΤΑΊΙΙ. 

ρὋ 7 2 7 ; ε εν 3 Ὰ 

ρας ὑμῶν. Καὶ ἔϑηχαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔνεδρα τῇ Γαξαὰ χκύχλῳ. Καὶ ἀνξξησαν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ς : .9 - 3 Ῥἐὲἐὁ . φφἤἵ ὦ μὰ ’ὔ’ "ς μι δ Ν᾿, Α., ὡ ἅἄκα χαὶ ἅ 

πρὸς υἱὸς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, χαὶ συνῆψαν πρὸς τὴν Γαδαὸ ὺς. ὅπ ξ , ταξ. 

Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰς συνάντησιν τ λαδ, χαὶ ἐξεχενώϑησαν ἐχ τῆς “σόλεως, χαὶ 

ἐπηρώτησαν --προσϑῶμε» καὶ εἰπὸν οἱ υιοι Ἰσραηλ, ινᾶτι Κυριε ἐγενη- 
ϑη ο ϑυμὸς σου καὶ ἡ ὀργὴ αὐτὴ ἐν Ἰσραηλ᾽ ἡμεῖς δὲ ἐξηλϑομεν ἐξαραι 
τὰς τοιησανλας τὴν ἀσεξειαν ταυτην, καὶ ἰδὲ ἐφυγομεν ἀπὸ τροσωπου 
αὐήων δεντὲρον τατο. καὶ νὺν εἰ τρροσϑωμεν ζ΄, ς9, 82. καὶ εἰπᾶν υἱοι 
15λ ἱνατι Κυριε ἐγενηθη 9 ϑυμος και ἡ ὁργῊ αὐτῇ εν Ιλ ἡμεῖς δὲ ἐξηλ- 

ϑομεν ἐξαραι τοὺς ποιήσαντας τὴν ἀσεξειαν ταυτὴν, καὶ δὲ ἐφυγωμεν 
ἄπο προσωπε αὐΐων δευτερον τετο. καὶ γὺυν εἰ ροσϑωμεν ς8. καὶ εἰπὸν 

᾿ «ε 3 

οι υιοῖ Ἰἴσραηλ, ινατι Κυριε ἐγενηϑη ὁ ϑυμος σου; καὶ ἡ οργὴ αὐτὴ ἐν. 

Ισραηλ, ἡμεῖς δὲ ἐξηλϑωμεν ἐξαραι τες ποιήσαντας τὴν ἀσεδειὰαν ταὺ- 

1ῆν, κάι ιδὰ ἐφυγωμεν απὸ τροσωπρυ αὐΐων δευτερον τϑτον, καὶ γὺυν εἰ 

τροσϑώμεν 75. ἐν Κυῤίῳ] ἐν τῳ Κυριῳ τό, 44. ς7, 77, 236. ΑΙά. 
Ὁ ας. Νίς. λ εν 237. δίαν. Οἴἶτορ. τὸν Κύριον Ατην. 1. Αστη. Εά, 
ϑίαν. Μοίᾳ. λέγον]ες] λέγων 1, τοϑ. ΑἸοεχ. καὶ λέγεσι Ατηι. τ. 
Ἀπη. Ἐὰ. καὶ ἔλεγον ὕεογρ. Εἰ τροσϑῶμεν] εἰ σροσϑω ΙΝ, τς, 
18, 20, 64) γ1. ΑΙά, Αἷεχ. ινατι Κυριε ἐγενηϑ ὁ ϑυμος σου καὶ ἡ 
ὀργὴ αὐτὴ εν Ἰσράηλ' ἤμεις δὲ ἐξηλϑομεν εξαραι τοὺς τπροιησαντας τὴν 
ἀσέβειαν ταυτῆν" καὶ ιδου ἐφυγομεν ἀπὸ ττροσῶπε αὐΐων δευτερὸν τετο. 
και γὺν εἰ τορόσϑωμεν γ6, τού, 134. εἰ τροσϑήσω το8, ἱνατι εγενῆ- 
ὴ ο ϑυμος δου Χαι καὶ οργὴ αὐτὴ ἐν Ἰσραηλ. ἡμεὶς δὲ ἐξηλϑομεν ἐξαραι 
τὰς ποιησανΐας τὴν ἀνομιαν ταύΐην, καὶ δ φυγομεν ἀπο τοροσωπε αὖ- 
τῶν δευτερον τατο, καὶ γὺν εἰ προσϑωμεν 1528. κα εἰ Ατπι. τ. Ατη. Εά. 
ἔσι ἐξελθεῖν] ἔτι ἅπαξ ἐξελθεῖν Αττη. τ. Ατηι. Ἐά, ἐξελϑεῖν ἔτι 8ϊΑν. 
ἔτι ἐξελθεῖν εἰς τεαράταξιν] τῷ πολεμεῖν ἔτη (Ε) 7 ς. ἐξελθεῖν] τὰ 
ἐξελϑειν γό, τού, 1238. ἐξελϑεῖν--οδελφὲς ἡμῶν] τα πολεμῆσαι τοῖς 
νιοις Βενιαμιν τῇ αδελφε ἡμῶν, ἡ ἐπισχώμεν ζ4. ἤἢς, ΟἸΠῈ με ῬΓῸ ἡμῶν, 
82. τὰ πολεμέειν τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν τὸ ἀδελφε μι» ἢ ἐπισχχωμεν 0. 
εἰς πιαράταξιν] εἰς πόλεμον δῖαν. Μοίᾷ. εἰς παράταξιν πρὸς υἱὸς] 
εἰς τολεμον μετα υἱῶν 29, τ28, εἰς παράταξ. πρὸς υἱ. Βεν. ἀδελφ. 
ἡμῶν] εἰς πολέμον μετὰ υἱων Βενιαμιν τε ἀδελφὲ μα ἢ κοπασω ΤΥ, 
ὅλ, τοϑ. ἤς, ΠΗ Βαινιαβιν, ᾿ 5. ἔς, πῇ μετα τῶν υἱων, 18. ῆς, 
πἸΠ Βενιαμὶν, ΑΙά. ΑΙεχ. εἰς τόλεέμον μετὰ Βενιαμιν ἡ ἐπισχωμεν 
Χ, ΧΙ, ἔς, ἰῇ εἰ ἐπισχωμεν, 121. εἰς πόλεμον μετὰ νιων Βενιαμειν 
ἢ ἐπισχωμεν «8. εἰς πόλεμον μετὰ υἱῶν Βενιωμὲν, εἰ (0) ἐπισχῶμεν 
71. εἰς πολέμον μέϊα Βενιαμιν τε αδελφε ἡμῶν, ἡ προσχωμεν γό, τοῦ, 
134. εἰς πόλεμον μετὰ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν ἀδελφὰ ἡμῶν εἰ ἐπισχῶμεν 
Ἀγπη. τ. πῃ. ἘΔ. εἰς παράταξιν υἱοῖς Βενιαμὲν, υἱοῖς ἡμῶν, ἢ ἔπι- 
σχῶμεν Θεοῖς. πρὸς υἱὲ] ρος τὰς υἱδς (υξ νἱἀείιγ) 62. τοις. 
υιοις 7ξ. πρὸς υἱὸς Βενιαμὶν] προς Βενιαμιν 226. πρὸς υἱὲς 
Βενιαμὶν ἀδελφὲς ἡμῶν] πρὸς υἱὲς Βενιαμὶν ἄδελφε ἡμῶν ἢ ἐπισχῶμεν 
διαν. Οἷἶτορ. ἀδελφὲς ἡμῶν] αδελφες ὑμῶν ἡ ἐπισχωμεν 11. ἡ 
ἐπισχωμεν 20, ζ6, 632. - ἡ ἐπισχωμεν 44. (2, 57), 277) 1319) 144, 
300, 236, 237. (εξ. Νῖς, δῖαν. Μοίᾳ. τῷ ἀδελφὰ ἡμῶν, εἶ ἐπισχώ- 
μὲν (ἢς) γς. τῷ αδελφε ἡμῶν, αὶ ἐπισχωμεν 128. ἡμῶν] ὑμῶν; 
(ζοπ. ἡμῶν!) ἢ ἰπίσχωμεν: τό.ὈὉ. καὶ εἶπε] ἐπισχῶμεν" (Ες) καὶ 
ἍΤΕ 43. λχαὶ 77. ᾿Ανάδητε] , 44. αναξητι 237. αὖριον} 
ὅτι αὐριον Χ, τό, 44, (3, τό, 7, 63, 75) 76, 77) τοῦ, 1312) 134) 144, 
300, 230, 237). ΑἸεχ, (ατ, ΝΊς, Οθογρ. δδν. Οἰἶδηορ. καὶ αυριον 
ΧΙ, 29, ς8, 71) 121. Οὐμρὶ. ΑἸά. Ατπι. συ. Ασπι. Εάὰ. αὔριον--- 
χεῖρας ὑμῶν] και ἄνριον τραραδωσω αὖον ἐν τὴ χιρι σου ΙΝ. ἔς, ηἴἢ 
χείρ, τς, 18, τοϑ, 128. οτι ἄνριον τταραδωσω αὐΐον εν τῇ χεῖρι ὑμὼν 
54. ἔς, ἤπε τῃ, 82. καὶ ἄνριον παραδώσω αὖον ἐν τῇ 'χειρι υμων 64. 
δώσω] παραδώσω ᾽ς, γό, τού, 134. Οὐοπιρὶ. Α]ὰ, ΑΙοχ. ϑίδν. Μοΐ. 
ϑωσομεν 2.6, αὐτὰς} αὐον (περὶ. ΑἸεχ. Ατπ. 1. Αγ). Ἐά, 
αὐτὲς εἰς χέρας] αὐἾον ἐν χερὶ ΧΙ, ςϑ, γ1, τῶι. αὖον εν τῇ χειρι 
75, 76, τού, 134. ΑἸά. εἰς χεῖρας] εἰς τας χείρας 11. εν χειρι 
Χ, 29, τύ, ςο, 63. 

᾿ ἂν χερί σε ΑἸεχ. 
ΟΧΧΙΧ, τῇ Γαξαὰ] ργαιποῖττ, ἐν ΓΝ, τς, 18, 545) 8, ὅ4, ἧς, γ6, 

82, τού, τοϑ, 128, 134. Οὐοτρὶ. Αἰεχ. τὴς Γαξαα 632. τῇ Γαδχα 
τῇ πολέ: 71. τὴ Γαθαω (ῆς ἱπᾷ8) 77. τῇ Γαβαὰ κύκλῳ] κύκλῳ ὠμφὶ τὴν Γαξαά Αττη. τ. Απη. Εά, χύκλῳ τῇ Γαξαὰ Οεοτρ. 
κύκλῳ τῆς Ἑαξαά ϑιίαν, κύκλῳ] ἐνεῦρα χυκλω ἐς 

ΧΧΧ. Καὶ ἀνέξησαν] καὶ ἑταξαν 64, τοβ. ἧς, οὐπὴ ἔταξαν ἴῃ 
«διαγαξξ, πηΐποσγε, ΑἸεχ, Καὶ ἀνέδησαν--- Βενιαμὶν] καὶ ἐπαϊαξὰν ([ερε ἐπεταξαν) δ νιοι: Ιλ προς τον Βενιαμερ 1, καὶ ἐτάξαν οἱ υιοι Ἰσραὴλ πρὸς τὸν Βαινιαμεῖν τς, ἢς, ηἰῆ Βενιᾶμιν, 19. Καὶ ανέξησαν οἱ υἱοὶ] 
καὶ ἐταξεν 1Π]. καὶ ἐταξὲν ἀνεξησαν νιοι 59. Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱο)--- ᾿ “- : καὶ συνῆψαν) καὶ ἐτεξαν ιν τὴ ἡμέρα τριτὴ καὶ παραΐαξαντο 58. οἱ 

εἰς χεῖρας ὑμῶν] ἐν τὴ χερὶ σὰ το. Οοτρ].. 

υἱοὶ} ἤπα οἱ, εἴ αὐτὴν υἱοὶ (Ὁ δ π σῃαγαᾶ, πιΐποτο, ΑἸδχ. πρὸὺς υἱὲς] 
ἐπι τὰς νιες 4) 595 75 76, 82) ἰοῦ, 134. πρὸς υἱὸς Βενιαμὶν] ὥρος 
τὸν Βενιαμειν Χ, ΧΙ, 20, 121. ΑἸεχ. τῦρος τὸν Βενιαμιν 18, 64, ἡ 
108, τ28. Οοτηρὶ. πρὸς τὸν Βενιαμεὶμ ΑἸ4. ἐπὶ τὸν Βενιαμὶν Απη. τ, 
Απ. Ἐὰ, τοῖς υἱοῖς Βενιαμὲν Θεοῖς. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] α ἐν Χ, ΧΙ, τῷ, 
18, ὅ4,) 128. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ] ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἡμέρα τρίτη 
((ς) το. α 63. τῇ τρίτῃ] ταὐυΐη τοό. καὶ συνῆψαν πρὸς] και 
ταρεταξανΐο ἐπι τοό. συνῆψαν] τταρεταξανῖο ΙΝ, Χ, ΧΙ, ᾿ ς, 18, 
10, 29, (4, ὕ4, γ1, 75) γ6, 82, το, 121, 128, 134) 200. (οπιρὶ, 
ΑἸά. ΑἸεχ. πρὸς τὴν Γαβαὰ] α τὴν ΓΙ, τς, τό, 18, το, 44, (4, ἐμ 
63, 64, γς, 82, 128. Αἰεχ. προς τη Γαξαα ς7, 71, 436, 257. ἰντῇ 
Γαξαὰ (ει. Νίς. ἀμφὶ τὴν Γαξαὰ Ατπι. τ. Απη. ἘΔ, ἐνώπιον τῆς 
Γαδαὰ Οεοῦρ. ἐπὶ τὴν Γαξαὸν ϑιλν. Οἴτορ. ἐπὶ τὴν Γαξαὶὶ ϑῖαν. 5. 
Μοΐ. ὡς} καϑως ΙΝ, 18, 19, ςβ, 64, γ6, τοῦ, τοβ, 128, 134. 
Οοπηρὶ. ΑἸεχ. καϑὼς καὶ ᾿ξ. ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ] καϑως απαξ 
χαι δὲς (ῆς ἴῃ σοηι. ἴς4.) 4. 59, 82. καϑὸς απαξ και δὺς 7ξ. ὧς 
πρότερον Οεοῖσ. καὶ ἅπαξ) α 226. 

ΧΧΧΙ. οἱ υἱοὶ] κοι. 75. Βενιαμὶν] Βενιαμειν (Άς ἴηι) ς8. 
συνάντησιν) ἀπαύΐησιν ΙΝ, Χ, ΧΙ, ὅ4, γ1,7 ς, 76, τού, τοϑ, τ2:, τ48, 
134. ΟΟγΏΡ]. ΑΙά. Αἰεχ. παράταξιν Θεοτρ. ἐξεκενώϑησαν) ἐξιλ- 
κυσθησαν 1. εξειλκυσϑησαν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 64: γό, 82, 
Ἰού, τοϑ, 121, 128, 124. Αἰά. ΑἸεχ. Ατιῃ. σ. Ασπι. Εά. Οεογρ. δῖαν. 
ἐξελκυσθησαν (4, ς8, )ς. (οπρΙ. εξριλκυσαν γ1. Μιδ2Ἕᾳχεγεπι β 
ϑγτ. Βαυ- ερσ. ἐκ τῆς ττόλεως] Α εκ 11, τό, 44, ς7, 77, 131, 144, 
236, 237. (ας. Νῖς. -ξ απεγείλαν δὲ οἱ νιοι Ισραηλ χιλιξς ανδρας 
εἰς τὴν οδον" καὶ ενετειλανῖο αὐτοῖς λεγοίῇες, τρορευεσϑε τῦρος τὸν ἔτι 
τῶν ἐνεδρων τόπον. χαὶ εξαι οτ᾽ ἂν ἐκπορευοῦϊαι εκ τῆς Ὥολεως, υβας 
εἰσελεύσεσθε εκει, καὶ ἀρεΐε τσυρσον εἰς υψος" καὶ ἐπιςρεψομεν ἐπ᾽ αὐῇες, 
καὶ ἐκκοψομεν οαὐῇες. καὶ ἐξηλϑὸν οἱ υἱοι Βενιᾶμεν εἰς απανΐησιν τοῦ 
λα, καὶ ἐξελκυσϑησαν εκ τῆς πολεως ζ4. απὸ τῆς τολεως τό, 63. 
Ἔ ἀπερειλᾶν δὲ νιοι Ἰὴλ χίλιες ανδρας εἰς τὴν οδὸν καὶ ενξειλαντο αυ- 
τῆς λεγοῦζες τοορευεσθε προς τὸν ἔτι τὸ ἐνεδοον τοπὸν καὶ ες᾿αἱ οτ᾽ ἂν εχ- 
πορευοἶα, εκ τῆς πολεως ὑμεῖς εἰσελευσεσϑε ἔκει χαι ἄρητε πυρσὸν εἰς 
υψνος (1π πιᾶτρ. τυρκαΐαν---τοι φανο") και ἐπεςρεζομεν ἐπ᾽ αὐΐους και 
ἐκχόψομεν αὐες καὶ ἐξῆλον (Πς) οἱ υἱοι Βενιαμειν εἰς απαιΐηδιν τὰ λάχε 
χαὶ ἐξελκυσϑησαν ἐκ τῆς ττολέως ςξ8, - απερειλαν δὲ οἱ νιοι Ισραηλ 
Χιλιες ἀνδρας εἰς τὴν οδὸν καὶ ενήειλαντο αντοις λεγοῦῖες σορενεσϑε 
προς τοὺ ἔπι τῶν ἐνεδρων τοπὸν και ἔἐςαι ὁτὰν ἐκπορευωνῆαι εκ τῆς πσλεως 
ὑμεῖς εἰσελευσεσϑε ἔχει καὶ αἰρετε τυρσον εἰς ὑψος και ἐπιςρεψωμεν επ᾿ 
αὐῇες καὶ ἐκκοψωμεν αντες καὶ εξηλον οἱ υἱοι Βενιῶμιν εἰς απαδίησιν τα 
λαξ καὶ ἐξειλκυσϑησαν εκ τῆς πόλεως ΞΟ. -Ἐ καὶ ὠπέςειλαν υἱοὶ Ἰς. 
ραὴλ χιλίους ἄνδρας εἰς τὴν ὁδὸν, καὶ ἐνετείλαἶο (ῃς) αὐτοῖς λέγονες, 
τεορεύεσαι τρὸς τῶν ἐπὶ τὸν ἐνέδρὸν τόπον, καὶ ἔςαι ὅταν ἐχπορεύοναι 
ἐκ τῆς ποόλεως ὑμεῖς εἰσελεύσεσϑαι ἐκεῖ. καὶ ἀρεῖται τουρσὸν εἰς ὕψος, 
καὶ ἐπιςρέψωμεν ἐπ᾽ αὐτὲς, καὶ ἐγκόψωμεν αὐτὲς, καὶ ἐξῆλϑον υἱοὶ Βε- 
νιαμῆν εἰς ὠπαγ],σιν τῷ λαδ )ς. -Ἐ απερειλαν δὲ οι υἱοι Ισραηλ χι- 
λιες ἀνδρας εἰς τὴν οδον. χαὶ ἐνετειλαγ]ο ἄυτοις λεγονῖες, ταορευεσϑι 
ὥρωτον ἐπὶ τὸν τόπον, καὶ ἐςαὶ οτᾶν ἐκπορενωνΐαι ἐκ της τολεως, υμϑ; εἰσελευσεσδδε ἔχει, καὶ ἄρειτε τσυρσον εἰς ὑψος, καὶ ἐπιςρέψομεν τρος αὐδς καὶ ἐκχοψομεν αὐτες" καὶ εξηλϑον οἱ υιοι Βενιαμιν εἰς ἀπανῆησιν 
τὸ λαξ, καὶ ἐξεκυλισϑησαν ἐκ τῆς ξολεως γ6. Ἡ αἀπέρειλαν δὲ οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ χιλίας ἄνδρας εἰς τὴν ὁδὸν, καὶ ἐνετείλαγῆο αὐτοῖς, λέγον. τες) τεορεύεσϑε τορὸς τὸν ἐνέδρων τόπων" (ῃς) καὶ ἔςαι ὅταν ἐκπορέύωναι 
ἐκ τῆς πόλεως, ὑμεῖς εἰσελεύσεσϑε ἐκεῖ: χαὶ ἀρεῖτε πυρσὸν εἰς ὕψος, 
καὶ ἐπιςρέψομεν ἐπ᾿ αὐτός. καὶ ἐξηλϑὸον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰς ἀπαγϊησιν 
τὸ λαΐ, καὶ ἐξελκύσϑησαν ἐκ τῆς πόλεως 82. -[- ἀπερειλαν δὲ οἱ νιοι 
Βενιαμιν (ουπὶ οὔο ρυπᾶτυ ἐς [δ οτρεῖβ, ἔαργὰ {οτρῖο Ισραηλ 86 εαὐ. ΤῊ.) χιλιες ανδρας εἰς τὴν οδον, χαι ἐνετειλαγ]ο αὐτοῖς λεγονες" τῦρευ- 
ἐσϑε πρωτον ἐπι τῶν ἐνεδρων τὸν τόπον" χαι ἔγαι οταν ἐκπορευονΐάι εχ 
τῆς πολεὼς ὑμεῖς εἰσελευσεσϑὲ ἔχει, χαὶ ἄρειτε πυρσον εἰς υψνος" κάι 
ἐπιςρεψομεν ἐπ᾿ αὐΐες και ἐχκοψωμεν ἀυτας" και ἐξῆλθον οἐε νιοι Βενιὰ- 
μβιν εἰς ἀπανΐησιν τε λας και ἐξειλκυσϑησαν εκ τῆς πόλεῶς τοῦ. 
-Ἔ ἀπεςειλαν δὲ οἱ νισι Ισραηλ χιλίους ανδρας εἰς τὴν ὁδὸν, καὶ ενετέ!- 
λανῆο αὐτοῖς λεγοίῆες. τορευεσϑε προς τὸν ἐπι τῶν ενέδρων τοπον, καὶ “ται οτᾶν εκπορευωΐαι ἐκ τῆς τσολεως, ὑμέις ειδελευσεσϑε ἐκεῖ, κᾶν 
ἄρατε πυρσὸν εἰς υψος, καὶ ἐπιςρεψομεν ἐπ᾿ αὐΐους, καὶ ἐκκοψομεν αυ- 
τες, καὶ ἐξηλθον ο( υἱοι Βενιῶμιν εἰς ἀπαϊησιν τὰ λαξ;, καὶ ἐξειλκυσθη- 
σάν ἐκ τῆς ολέως 1.8, -- ἀπιςειλαν δὲ οἱ υιοι Ισραηλ χιλιξὲ ανδρας 

' ΚΕΦ, χχ 
ἜΣ ὶν ἀδελφὸς ἡμῶν; καὶ εἶπε Κύριος, ᾿Ανάξητε, αὔριον δώσω αὐτὲς εἰς χεῖ. ταξιν πρὸς υἱὸς Βενιαμὶν ἀϑελφδς ἡμῶν; χα δι06, ᾿ 



34: 

ΚΡΙΤΑῚ. 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

ἤρξαντο πατάσσειν ἀπὸ τ λαξ τραυματίας ὡς ἅπαξ χαὶ ἅἄχαξ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἥ ἥ ἐς! μία ἀγαδχί- 

γασα εἰς Βαιθὴλ, χαὶ μία εἰς Γαξαὰ ἐν ἀγρῷ, ὡς τριάκοντα ἄνδρας ἐν Ἰσραήλ. Καὶ εἶχαν οἱ 

υἱοὶ Βενιαμῖν, Πίπ]εσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡς τὸ πρῶτον: 'χαὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ εἶπαν, Φύγωμεν, χαὶ 
3 ΄ . ΣΙΝ » )ιὰ,ν μοῦ . »“ “9 Ν «τ΄ ΝΣ ’΄. ΦφΦ᾽,᾽. 

ΕἸ ΚΕΤ σὰ μεν αυτᾶς ἀπὸ τῆς. σολεὼς εἰς τὰς ὁδάρ" καὶ ἐποίησαν ὅτω. Καὶ πᾶς ἀνὴρ ἀνέςη ὃχ 

τ τόπξ8 αὐτῶν, καὶ συνήψαν. ἐ ἐν Βάαλ Θαμάρ' χαὶ τὸ. ἔνεδρον ᾿ Ισραὴλ ἐπήῤχέτο ἐχ τϑ τύπϑ αὖ- 

τοῦ ἀπὸ Μαρααγαξέ. Καὶ ἦλϑον ἐξεναντίας Γαξαχὰ δέχα χιλιάδες ἀνδρῶν, ἐχλεκτῶν ἐχ “σαντὸς 

᾿Ισραήλ' χαὶ «παράταξις βαρεῖχ' χαὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν, ὅτι φϑάνει ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ χαχία. 

εἰς τὴν οδὸν καὶ ἐνετειλᾶντο αυτοις λεγον]ες" πσορευεσϑε τερωτον ἐπὶ τὸν 
τῶν Ἐνεδρων τόπον" καὶ ἐᾶι οτ᾽ ἂν ἐκπορευωζαι ἐκ τῆς τσολεως" ὑμεῖς 
εἰσελευσέσϑε ἐχεί καὶ ἀρειτε υρσον εἰς υψος" καὶ επιςρεψομεν ἐπ᾿ αὖ- 
τας καὶ ἐχχοψομεν αὐτὰς" καὶ εξηλθον οἱ υἱοι Βενιαμιν εἰς απαντησιν 
πῈ λὰξ καὶ εξειλκυσϑησαν ἐκ τῆς πολέως 134. ἐκ τῆς πόλεως ἐχεῖϑεν 
ἸΑΤΠ,. 1. Ασπι. 4. αὐτοὶ ἐκ τῆς πόλεως αὐτῶν Οεοῖγ. ᾿ ἤρξαντο] 
γρξατο τό, (7ς. (σοτγ. ἡρξαντο ἃ ῥεΐπια γηδηι.) 77. 128. πατάσ- 
σειν} τυπῆειν ΙΝ. Χ, ΧΙ, τς, 18, 109, 29» ζ4, 58, 64, 71, γ49 76, 82, 
τού, τοϑ, 121) 128, 134. (οπιρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. ἀπὸ τ] εκ του ΙΝ, 
χ, ΧΙῚ τς» 18, 10), 295 64) 715 τοῦ, 121) 128. (πρὶ. ΑἸ]ά. ΑΙοχ. 

ὠπὸ τῇ λαξ] ἐν τῳ λάῳ 545). 30, γό, 82, τού, 134. τῶ λαω 75. ἀπὸ 
τὸἪ λὰξ αὐτῶν Θοτς. ἀπὸ τῷ λαξ τραυματίας] τραυματίας ἀπὸ 
ἼΣ λὰΐ ἐχεῖϑεν Αἴ]. 1. Ασῃν. Εά, λαὲς τραυματίας δ]αν. τραυ- 

ματίας] αἴξ, ζ4) 59. ὅ4, 7ς, 82. Οεογρ. ὡς ἅπαξ] καϑω; απαξ 

Χ, ΧΙ τς, 18, 29, 64, 71, γύ, τού, τοϑ, 121,128, 134. Οομηρὶ. 

ΑΙά. Αἰεχ. καϑ' ὦ (ἔς) ἁπαξ 63. ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ] καϑὼως 

αὐπαξ ν. ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἅπαξ (ἢς) τ6. καϑὼς απὰξ χαι 
δὺς 75. ὡς πρότερον Οεοτξ. ὡς πρῶτον καὶ δεύτερον" ὃ 8[αν. ἐν 
ταῖς ὅδοις] παρὰ ταῖς ὁδοῖς Ατπ,. 1. Ατηϊ. Ἐά., καὶ ἦσαν ἐν ταῖς 

ὁδοὶς ΘΟ οι. ἣ ἐςι μία] καὶ ἐρᾶν μιὼ ς. ὧν ἐςρὶ μία (οπηρὶ. 
“' ἐςι μία ἀναξαίνωσαῖ ὃ ὧν μία ἀνεδαίνει Ασ. 1. Ασα, ΕἘά, ἣ ἀνα- 
ξαίνεσα 'μία Οεοτρ. ἐξ ὧν ἐρὶ μία ἀναδαίνεσα 5ϊν. Μοίᾳ. μία 
ἀναξαίνεσα---ἶν ἀγρῷ} αναδαινεσα εἰς Γαδαα και μιὰ αναβαινουσα 
εἰς Βαιϑὴλ 19. εἰς Βαιϑηὴλ] εἰς Βεϑὴλ ς4. ἈΒαιϑὴλ, καὶ 
μία εἰς] α τ8. Γαξαὰ καὶ μιὰ ἀναβαινεσα εἰς τοϑ. καὶ μία] 

και: μια ἀναδαινεσα η6, τού, 128, 134. Οοπιρὶ. ἈΠ. “καὶ μία- 
ψαξαίνεσα (ἢ) )ς. καὶ δευτέρα 5᾽Ιλἀν. καὶ μία εἰς Γαξ, ἐν ἀγρῷ] 
καὶ μιὰ -- αναξαινεσα : εἰς Γαξαα εν τῶ αγρω ΓΝ. ΑΙεχ. ἢ Ἶς, ἤπε 

πξν 18» 545) ςβ8, 64,82. καὶ μιᾶν εἰς Γαδαα ἐν τῷ ἀγε Χ; 
εἰνεξαίνει εἰς Γαδαὰ καὶ ἔῤῥιψαν ἐν ἀγρῷ ἐχεῖ Αὐπὶ. τ. Αστη. Εα. 
Ταξαὰ)] Γαναλ το. Βαιθηλ το. ἐν ἀγρῷ] εν τω ἡ ὴὲ ΧΙ, τό, 

18, 29» 44» 53» 56, 57. 63, 71) 75» 76, 77. τού, 121») 128, 131, 13.0 
144) 209, 230,.237. ΑΙά. Ολι. Νῖς. α Οοπηρὶ.  δαν. ΟἸἶγορ. ἐπὶ 

τὸν ἀγρὸν ΟεοΓρ. ὡς 2] ὡσι Ψ. ωσει Χ, τό, 18, 10, 29, 44, 
537,84, τό, ς7. 58, 63, 645 71) 75.) 76, 775 τού, τοϑ, 1215) 128, 131, 

1345 144, 200, 236, 237. ΟὐπλρΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (δὲ. Νῖς. ὡς τ ιώ- 
δἰού]α ἄνδρας} ὠσει τριακοία ανδρες ΧΙ. ὡς τριᾶκ. ἄνδρ. ἐν Ἴσρ.} 
τὸς ἄνδρας ἐξ Ἰσραὴλ λ Αἴπ|. 1. ὡς ἄνδρας τριώκονα ἐξ Ἰσραὴλ 
Ἄσι. Εὰ. ἐν Ἰσραήλ] ἐν τω Ἰσραηλ ΙΝ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 20, 44, 
54) 575. 58) 63, 64,73» 82, τού, 1ο8, 121) 128, 131) 134) 1445 230, 

237). Οσρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖο, ἐν Κῶ Ιλ 77. ἐξ Ἰσραήλ 
ΘΕΡΕ: ῖ 

ΧΧΧΙ, Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον τό, 44, ς4) 7, ζὉ, 73» 77» 
1.24, 236, 237. (αἴ. ΝΙς. οἱ υἱοῖ } α οι 7ζ. Πιπῆσσιν] τρο- 

κοπήεσιν 111. Χὰ προσ κοηΐεσιν ἀνν. προσκοπίεσιν Χ, ΧΙ, τς, 18, 

295 ὅψῳ, 71, γ6, τού, 141) 128, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. προσκοπῆασιν αυτοι 
195 108. τι ποιεσιν 44. τετροπωνται (45, ς9, 82. τετρωποαι ᾽ς. 
τι τπιηίουσιν 131. προσκόπ]ονται αὐτοὶ (ομρΙ. πίπ)οντές εἰσιν 
Αστη. 1. Ἄσπη. ἕά. ἐνώπιον] ἐμπροσϑὲν 4) 50, 71) 75. 8. ὡς 
τὸ πρῶτον] καϑὼς ἐμπροσϑὲν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, ς8, 64, γ6, 
τοῦ, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρί. ΑἸά. Αἰεχ. καϑὼς τὸ πρότερον 

84) 59. 71: καϑως τὸ τρωτερον ς. καϑῶὼς τὸ πρωτον 82. ὡς 
καὶ τὸ πρῶτον ϑ]αν. πρῶτον] πρότερον 53; τό, 62. καὶ οἱ υἱοὶ) 
οἱ δὲ υἱοὶ δῖαν. Οἴἶτορ. οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἶπαν] εἰπὸν οἱ υἱοι Ἰσραηλ ξ4. 
ῇς, ἤμα οι, 75. εἶπαν 2} εἰπὸν 11, ς9, 64, 134. καὶ ἐκκενώσω- 
μεν} α ΧΙ. καὶ ἐκκενώσωμεν αὐτὲς] ἐξελκυσαι αὐῇον ς. καὶ ἀπω- 

ϑίωσιν αὐτὲς Ἄτην. τ. Δχις. Ατπ. Ἑά. ἕγα αὐτὲς ἐκσπάσωμεν ϑίαν. 

᾿Οὔτορ. ἐκκενώσωμεν] ἐκσπασωμεν ΙΝ, Χ, τς, 18, 19, 29, 64,71, 
᾿χοϑ, 121, 128. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. ϑαν. Μοίᾳ. ἐξελκυσωμεν ζ4. 
“ἐκσπασομεν ςζ8. ελχυσώμεν ζ0, γό, 82, τού, 134. τελάσωμεν (“πί- 
»ιουεαιπι4) Οοὐά, Ατπ). ἀεοεπη. ἀπὸ τῆς] εκ τῆς ΙΝ, Χ, ΧΙ, ες, 18, 

.29, 58, ὅ4ᾳ, τοβ, 121, 128, Ζο9. (οτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Οοαά. Αγηι. ἀε- 

καὶ μία 

.ρεπ. εἰς τος δδάς] ἐπὶ τὰς οας 82. καὶ ἀπὸ τῆς ὁδᾷ Ατη). 1. 
- αἰΐφυς. Αττη. Ἐά. α τὰς Οοάά. Ατπι. ἀξεοςσπι. εἰς τὰς ὁδ. καὶ 

γοΣ. 11. 

ΠῚ .“ ᾿ . 

ἔποί. ὅτω] ἐκ τηξ οδὲ ΤΥ. 

᾿ 8ὅΪαν, Μοίᾳ. 

.χ28, 124. (οπλρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ἢς, ἤπε ο, 19. 

καὶ ἐποίησαν ὅτω], ΤΥ, τς, 19, 29, ς4, 
64, 71, 75, 765.82, τού, 1ο8, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 

τό, 18, 1319 ι᾿4Φ..,. 

ΧΧΧΙΠΙ. «τᾶς ἀνὴρ] παύϊες ἄνδρες ϑῖαν. Οἶτορ. παντές ἄνδρες 
ἐἸσραὴλ δῖαν. Μοίᾳ. ἀνὴρ] ἀνὴρ Ἰσραὴλ Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19» 

30, 44. 52, 53») 54» 57, 68, 63, 64, 71, 7ς, 76, 77, 82, τού, ᾿ό8, 121) 
28, 121) 134) 144. 2095 236, 237. (οπρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. (δι. Νῖς. 

Ἄγπι. 1. πῃ. Εά. σδοσσ. ἀνέςη] εξηλϑον 29. ἄνεςησαν ς8, 63. 
᾿Ἄτη). 1. Αγπι. Εά. Θεοῦ. δἷδν. ἔκ τῷ τι} ἀπὸ του ΕΣ ς8, 9» 

75. 76, 82, τοό, 134. ἐκ τῷ τόπε αὐτῶν] ἕ ἐχᾶςος ἐκ τῷ τόπε αὐτῷ 

ἸΑτω. τ᾿ Ατη. Εὐ. τόπε αὐτῶν] τοπε αὐτοὺ (11. σον, ἔργα ἴα. 

αυτων.) ΙΝ, Χ, ΧῚ, 1ς7).20,) 535 ζ4, 6, ς8, 64, 7-», 76, 77, 82, τοῦ, 
τοϑ, 121, 134, 216. (πρὶ. ΑἸά. τόπε αὐἶε απο ϑυσμων τῆς ὕαξαα 

128. τόπε αὐτὸ (ῆς ᾿πηῆ4) ΑΙεχ. αὐτῶν---τόπε 29] α οὐτῃ ἰηΐοῖ- 
τρεά. γτι καὶ συνῆψαν] καὶ τταρεταξαν]ο ἴπ σμαγαές. πηΐπστε ΑἸδχ. 
καὶ συνηψαν---Μαρααγαξέ!] ς εοὐπὶ ἱπιοιτηεὰ, 128. καὶ συνῆψαν 
ἐν Βάαλ Θαμαρ] α ϑιίν. Οἰΐτος. συνῆψαν] παρεταῤφίαντο Ιν. 
παρετάξαντο Χ, ΧΙ, τς) 18, 19, 29, 54. 64. 73) 76, 82, τού, το, 
121, 134. Οοπρί. ΑΙά. «“ατέξησαν 8[αν. Μοίῃ. ἔν Βάαλ] εν τῇ 

'Βααλ ἃ, ΧΙ. ἐν Βάαλ Θαμαβρ] εἰς Βααλϑαμὰρ ξ3. εἰς Γαξαα 

Θαραμ 4. εἰς Βάαλ Θαμὰρ ϑῖαν. Μοίᾳ. Βάαλ Θάμαρ] Βακαλ- 
ϑαμαρ᾽ (6) τό, 18, 44, 64) 131, 144. (οιηρ!. (αῖ. Νίο. Γαξαα 

Θημὰρ 29. Βααλ Θαᾶναρ ς8.1. Γάξαὰ ξζ9. Γαδαα Θαρα, γζ. 
Ταξααλθαραμ 76, τού, 134. Γαξααϑ᾽ Αραμ 82. καὶ τὸ Ὁ ἕνεδρον} 
χαι τὰ ἐνεδρα ς 4, 59, γό, 82, τού. Ατπι. 1. Αγπῃ. Ἑ4. ταὶ δὲ ἔνεδρα 

᾿ς χαὶ τὸ ἕνεδρον---Μαρααγαξέ] κα ουπὶ ἱπτεττηθά, 237. 
τὸ ἵνεδρον Ἰσραὴλ] τὰ ενεδρα υἱὸν Ισραηλ 75. τὰ ἐνεδρα 1324. ἐπ- 
ἤρχετο] ἐπαλαιεν ΙΝ, (Χ. τρᾶγρ. ἐπήρχετο.) (ΧΙ. ππᾶγρ. ἐξανεςη.} 1ς, 
18, 19, 29, 64, τοϑ, Οοιηρί. Αἰεχ. τροσηγὲν 54. τρόηγεν γύ, 82, 
Ἰοῦ, 134. εξεπαλαιεν τ2ι. ΑἸά, ᾿ἐπάλαιον Ατγγη. 1. Ατη]. Ἑά. 
ἔπήρχοντο 8ϊαν. Μοίᾳ. ἐπήρχετο ἐκ τῷ τύπῃε αὐτξῇ]! τροσηγεν 
εἐξαναςαντὰ απο τῶν οπισϑὲν αὐτῶν ζ0, 7Κ. ἐκ τῷ τόπε αὐτ5--α 

Ταξακ] ἐξαναςάνταὰ ἀπὸ τῷ (0) ὄπισϑεν αὐτῶν" ἀπὸ δισμῶν τῆς 

Ταξδαὰ τ4. εἐξαναςαντα απὸ τῶν οπισϑὲν αὐτῶν, ἀπὸ δυσμων της 
Γαξααὸ 82. αὐτὰ] αὐτῶν ς7, γ6, 134. αὐτῶν Αττη. 1. Αἴηι. Ἐά, 
δῖαν. Μοίᾳ. αὐτῇ ἀπὸ Μαρααγαῦε) αὐτῶν εἐξαναςαντα απὸ τῶν 

πισϑὲν αὐτῶν" χαὶ ἡλθὸν ἀπὸ τῶν οπισϑὲν ἄντων απὸ δυσμων. τῆς 

Ταΐξαα τού. ἢς, οὐτὴ ἡλϑεν ρὑζὸ λίθον, 134. ἀπὸ Μαρααγαξέ] 
ἄπο δυσμὼν τῆς Γαξαα ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 64, 71, 121. 

Ὁοη:Ρ]. Αἰά. ΑἸεκ. Αὐτῃ. 1. Ασπὶ. ἘΔ. Οεοσρ. ϑ8ίαν. Οἰἶτορ. καὶ 
συνῆψαν ἐν Βααλθαμαρ ς). απὸ Βαραα τῆς Γαδαὰ (ἴῃ πιαγρ. δυσ- 
μων) 8. καὶ ἀπὸ δυσμὸν τῆς Γαῦλα Ἢς. τὸ τῶ 
ὀπιόϑὲν αὐτῶν ἀπὸ δυσμων τῆς Γαδαα 76. Μαρααγαξέ] Μααρα 
ὙΤαβξαα τό, ς2, 77)ν 144..- Μααρα Βαξαα 44. Μαραα Γαξαα ς3. 
ααρα τὴς Γαξαα ςὅ. (131. τὴς πιδηι τες.) Μαραα της Γαξαα 63. 
δησμων τῆς Γαξδαα τοῦ, Μαραγάδαα 209ς. Μαρααγαθα 4236. 
ἐρεε εεν Οαῖ. ΝΊς. 

ΧΧΧΙΨΝ. ὶ ἦλϑον] καὶ ἦλθον ἐκεῖνοι εορ. Καὶ ἦλθον ἐξ 
'ναντίας τ κα 89, 75,82. λον] τιχρεγενοντο ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 
.18, 19, 29, 64, 71, 76, τού, τοϑ, 121, 128, 134. ΟΟπρΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ, 

ἐξῆλθον τό, ς 7. ἐξεναντίας} εξ ἐναντιας τό, το. εξεναντιους 63. 
Γαξαὰ] της Ιαξαα ἹΝ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 44» 539) ς8, 63, 779 τού, 
1210 128, 131) 134, 144, 216. ΑἸά. Αἰεχ. (ας. ΝΙς. 

δὲς} 1 χιλιάδας 7. Ἰσραήλ] Ἔ ἐξαίφνης 54. ςο, γό, 82, τοῦ, 
134. Ἔ εξεφνης 75. καὶ παράταξις βαρεῖα] καὶ ο πόλεμος εξα- 
ρυνδη ΤΌ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 2959 549 64, 719 75, 76, 82, τού, 1οϑ, 121» 

καὶ ἐδαρύνϑη ὁ τοόλε- 
μος Αγτι. 1. Ασπν, Ε4. καὶ τυαρεμξολὴ ἰ ἰσχυρά δίαν. Οἷἶγορ. ἐπ 
᾿μεμε  κή ο ῥεϊϊεπι. ΜΝ υἱρ. βαρεῖα] ἦ ἣν βαρεῖα δαν. Μοίᾳ. 

καὶ αὐτοὶ] αὐτοὶ δὲ δῖλν. Οὗτος. οὐκ ἔγνωσαν} οὐκ εἐγνοσαν ς8. 
φϑάνει] αφηπῖαι ΙΝ, (Χ. πιᾶγρ. υἱὲ Ἐ4.) ΧΙ, τς, 29, ς8, 64, 71) 82, 

΄χοϑ, τ21. Οοπὶρ!. ΑΙά. ΔΙεχ, φϑανη τ6. ανηπΊαι 18, 128. ἀφηχ- 
ται το. εἐφηπῖαι 4. 59, 76, τοό, τ24. ἐφύπῆαι (η.) )ς. φϑανοντά 
εἰσιν Ατῖν 1. Αγ. Εὰ, φϑα: σά ἐγὶν Θθοῦζ. φϑάᾶνει ἐπ᾿ αὐτὰς] 
 Τ 

ω ὸ 
ὅτω] δτως 

και λϑὸον αἸο τῶν 

δίκα χιλιά- 

ἧτο 

μα ακ απα.ν-.-..»Ὅ..-- τ. --- 



δῖαν. Μοίᾳ. 

Βενιαμειν ΙΝ, 59. τοπὸν τῶ Βαινιαμιν 121. 

Γαδχᾳ] ἐπὶ τὴν Γαξαα 11. 

3. προς τὴν Γαδαα τοῦ, 134. ρος Γαξαὰ 121. 

ΚΡΙΤΑΙ. 

ΚΕΦ, χΣ . ΝΝ 2 “ 3 ᾽’ Ξ Ν ζή ε εν » Ἃ 3 ΄“» Καὶ ἐπάταξε Κύριος τὸν Βενιαμὶν ἐγώπιον υἱὼών ᾿Ισραῆλ' χαὶ διέφϑειραν οἷ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐχ τοῦ 
Ν ε ν κ» ΄ " » 5 ἡμέρα ἐχείγη εἴ ὶ πέντε χιλιάδας χαὶ ἑκατὸν ἀνδρας" ππάντες ὅτοι εἶλχον Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ εἴχοσι καὶ πσέντε χ θ 

ἀνα ΝΟΣ ϑΝ ἣν ὅτι ἐπλήγησαν" χαὶ ἔδωκεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ τῷ Βενιαμὶν τό. ῥομφαίαν. Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Βεγιαμῖν ὁτι ἐπλήγησαν", ' β μῷ ᾿ ----- ὶ 
: Αα » 3" [ωὲ ρφ. 

πον, ὅτι ἤλπισαν πρὸς τὸ ἔνεδρον ὃ ἔϑηχαν ἐπὶ τῇ Γαδαᾶ. 
ν. 2 ἰωὴ ὃδιΡΝκς ε ρ Ἢ Καὶ ἐν τῷ αὑτδς ὑποχωρῆσαι, χαὶ ; 

9 ᾽’ὔ’ , ἙΝ 9 ΄ γ 
τὸ ἔνεδρον ἐκινήϑη" καὶ ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν ΤΓαξαὰ, χαὶ ἐξεχύϑη τὸ ἔνεδρον, χαὶ ἐπάταξαν τὴν 

“ μ᾽ “᾿ εἶ » Ν δ “ἶ.2 ρ ᾿ Η πόλιν ἐν ςόματι ῥομφαίας. Καὶ σημεῖον ἦν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ μετὰ τῷ ἐγξδρεα τῆς μάχης ἀνγε- 

κατελάξετο αὐτὲς διλν. ἐπ’ αὐτὲς] απ' αὐῆων ΙΝ. αυτών τ 5, 18, 
10) ζ45 64, 735 82) τοϑ, 128. ΑΙεχ. ἐπ᾿ αὐτὲς ἡ κακία] ἐπ᾿ αὐτὲς 
κακά Απη, 1. Απη. Εά4, ἡὶ κακία ἐπ᾿ αὐτάς Οφοτρ. 

ΧΧΧΎ. ἐπάταξε] ἐτροπωσεν ΤΡ, Χ, ΧΙ, τς, 18, το, 29, 54), {8, 
64, γ1, 755) )6, 82, τού, 121, 128, 134. (οιηρ!. ΑἸὰ, ΑἸεχ. ἔτρο- 

ποσε ιοθ. ἐνώπιον] καΐα τοροσωπον ΙΝ, Χ, ΧΙ, 1 ς, 18, 29, ς4, 64, 
71) 789 76, 829 τοβ, 121, 128, 134. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Ῥγατας. 
ἐν τὴ ἡμέρα ἐκείνη τό. χαῖα τσροσωπου (υἱ νἱἀεῖυγ) το. ἐνώπιον 
υἱῶν Ἰσραὴλ---ἐκ τοῦ Βενιαμὶν] καῖα τοροσωπὸν Ἰσραηλ εν τω Βενιᾶμιν τού. υἱῶν Ἰσραήλ] κα νιων Ι΄, Χ, ΧΙ, τς, 105 29. 54, 64, 71) 7, 
γ6, 82, 1οϑ8, 121) 128, 134. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸοχ: (αι. Νίςο. τῶν Ων 
Ἰσραήλ Αππὶ τ. Ασῃ. Ἐά. καὶ διέφϑ. οἱ νἱοὶ Ἰσρ.} α γ6. καὶ 
διέφϑ. οἱ νἱοὶ Ἶσρ. ἐκ τῷ Βεν.} αὶ 134. διέφϑειραν] διεφϑειρον ξ4, 
39. εφϑειρον8Ω. οὐἱΞ υἱο}] οἱ )ς. ἐκ τοῦ Βενιαμιν} ἐν τω Βε- 
νιῶμειν ΙΝ, Χ, ΧΙ, 121. ΑΙά, ΑΙοχ. εν τῷ Βαινιάμειν τς, 82. ἔν τω 
Βενιαμιν τό, 18, 29, 44) 54, 57, 645» 71) 7) 76, 77» 108, 128, 237. 
(οπιρὶ. εν τω Βαινιαμιν 131. ἐκ τῷ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τὰ Βενιαμὲν Οεοῖ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] κεν τό, ζο, 
71, 73. ἡμέρᾳ ἐκείνη} ὙΤτ. ϑιαν. εἴκοσι καὶ τοίντε] πεντε 
καὶ φιχοσι ΤᾺ, 18, ὅ4,. 128. , καὶ τό, 445 ς7, τού, 1321, 144, 
236, 237. ἑξικοσιπέντε (ἢ) τοῦ, εἰκοσιπέντε Οοπιρ. χιλιάδας] 
χιλιαϑες. το. ἄνδρας} κα 134. τοάντες---βομφαίαν] σαντες οἱ 
ανδρες ὅτοι ἐκλέχτοι ἐλκοντες βομφαιὰν 8. τᾶντες ὅτοι] ργφιηϊεῖ. 
και τό, 44, ς7,) 200, 236, 23). Οκΐ, ΝΙς, ἄνδρες ὅτοι τπτάντες ϑῖαν. 
Οἴἶτορ. ὅτοι πάντες δίαν. Μοίᾳφ.. εἷλκον] σπωμενοι ἸΨ, Χ, 
ΧΙ, ας» 18, το, 20,» 54) τό, 63, 64, γι, γ6, 82, τού, 1οϑ8, 121, 128, 
134, 200. (ομπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. σποίκενοι ς. ἦλχον 11:1. εἶλχον ῥομφαίαν] ῥομφαίαν ἕλκοντες Αγηγι :. πῃ. Εά4, οὗ εἷλκον ῥομφαίαν Οογρ. ἕλκοντες ῥομφαίαν 8ῖαν. Οῇτον. ᾿ ΧΧΧΥΎΙ. Καὶ εἶδον] Παθεῖ καὶ τὰ κε ᾿'ν. Ὡς εἶδον Ατπτη. τ, Απῃ. ἙἘά. ΚΚΚαὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν] καὶ ιδὸν Βενιαμειν Χ. χαὶι εἰδὲ Βενιαμειν ΧΙ. ΑΙεχ. καὶ εἰδὲν Βενιῶμιν 18, 128, 124. καὶ ιδὲ Βενιᾶμιν ς4. καὶ εἶδον Βενιαμεὶν ΑΙά. εἶδον] (δὲν 7ς. εἰδὲν γό, το. εἶπεν (Ά0) 82. εἶπον τ44. οἱ υἱο!} αι τς, 64, 71, 7ς; 76, 82, τού, 12:1. οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν] Βενιαμειν 29. ἐπλήγησαν] τετροκωνἧαι ΤΥ, τς, 18, (πιαγρ. ς8. υἱ νἱάετωτ.) ζ9, 64. 82, 128. Οοπηρι. Τετροπωται Χ, ΧῚ, 20, ς4, γι1, 755). 76, τού, 121, 134. ΑἸά. Ἅϊεχ, τετρώπονται (Π.) 19. εἐπλησαν 53. ετροπωνται τοϑ. εἰς πληγὴν ἐλϑόντες εἰσὶ Ατῃι. 1, Ασπὶ. Ἐὰ. πληγίντες εἰσίν Οεοτρ. ᾿καὶ ἔδωκεν---τόπον] τόκον ἔδωκαν ἄνδρες Ἰσραὴλ τῷ Βενιαμὶν Αττὴ. τ, ΑΥπι. Ἐά, καὶ ἔδωκαν τόπον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Βενιαμὲν θοῦ. ἔς, πἴῇ τῷ Βενιαμὶν, δῖλν. ἔδωκεν] εδωκαν ης. τῷ Βενιαμὶν τόπον] τοπον τω Βενιᾶμιν 11, τό, 18, 44) 3), 4) ς7,), 64, 

75. 77ν 82, τοϑ, 128, 144) 236, 237. (ομρὶ. δῖ. Νίς. τόπον τῶ 
ἤλπισαν] ἐλπίζοντες Αχτπι. τ. Αστῃ, Εά, ἤλπισαν ἐκεῖνοι Οεογρ. τρὸς τὸ] ἐπὶ το ΙΝ, Χ, ΧΙ, 29, τού, τῶι, 148, 134. πρὸς τὸ ἔνεδρον] πρὸς τὰ ἔνεδρα Ἀπη. τ. Ασῃ, Ἑὰ, τρὸς τὸ ἔνεδρον---Τ'αδαᾷ} ἐπὶ τὸ ἔνεδρον ὁ ἔταξαν ρος τῇ Γαξαα τς, 54, 645) γι. (ἢς, π΄ προς τὴν Γ αξαα, γό, 82, τοϑ. Οὐμηρ]. ΑἸ4. ΑΙεχ. επι τὸ ἐνεῦρον ὁ ἐταξαντο ρος Γαξαα, 18. ῆς, ηἰῆ ὥρος τὴν Γαῦχα, 75. ἐπὶ τὸ ενεδρον χαὶι ἐταξαν προς Γαξαα 8. τὸ ἔνεδρον] τὸν ἐνεδρον (υἱ νἱἀείυτ) ι6, ὃ ἔϑηκαν] ἃ ἦσαν Αττη. 1. Απῃ, Ε΄. ἔϑηκαν] ἐταξαν τοῦ, 1.2 1, 128, 134. ἔϑηχαν ἐπὶ] ἑταξζαν τρος ἸΝ, ΧΙ, 20. εἐταξαντο ρος Χ. ἐπὶ τῇ 

ἐν τῇ Γαδαα τό, 445 ς3, 57» 779. 144 ὥρο τὴν Γαδαα ζ9. ἐπὶ τὴν Γαλαὰ 
τῦρος τῇ ἴα- 

ἀμφὶ τὴν Γαξαά Ατιι. :. ἈΑπῇ. 

200, 236, 23). (δι. Νῖς. 

αα 128, ἐν τῇ γὴ Γαθαᾶν 131. 
Ἐὰ. 

ΧΧΧΥΤΙ. Καὶ ἐν τῷ---τὸ ἔνεδρον 2} καὶ το ἐνεδρον ὡρμησὲν καὶ ἐξεχυϑησαν ρος τὴ Γαῦχα καὶ ἐπορευϑη τὸ ἐνεδρον ΤΥ, ΧἸ, τῶι. ΑΙΔ, ἔς, πῇ ὡρμησαν, 29. ἔς, πἷῆ Ὡρὸς τὴν Γαξαὼ, Οοτρρι. ΑἸεχ. καὶ τὸ ἐνεδρον ὡρμήσε και ἐξεχυνϑησαν ὥσρος Ῥαθαα καὶ εἐπορευϑη το ἐνεδρον 18. καὶ τὸ ἐνεῦρον ὠρμισε. καὶ εξεχυϑησαν ὥρος τὴν Γαδχα 
καὶ τὸ ενεδρον ὥῤμίσεν νπὲρ ἀντὰ χαι 

ἐξεχυϑησαν τρος τὴν Γαξαα τοβ. 

"παρὰ τοῖς ἐνέδροις Αττῃ. τ. Απτη. Εὰ. 

ἐχοψαν τους καταδαινούντας και ἐξεχυϑὴ ἐπὶ Γαξακ 10 ἐνεδρον ξ0. 
καὶ ὥρμησαν καὶ ἐξεχύϑησαν τὰ ἔνεδρα ἐπὶ τὴν Γαδαδὰὶ Ατπ,. Σ. Ἀπη. 
Ἑὰ, καὶ ὥρμησαν τὰ ἕνεδοα ἐπὶ τὴν Γαξαὼ Θεος. 

καὶ ὥρμησαν τὰ ἔνεδρα καὶ ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν Γαδαὰ 81αν, Μοίᾳ. 
Καὶ ἐν τῷ αὐτὲς ὑποχωρῆσαι λα δ, 4, ξό, 63, 64, 719). 73» 76, 82, τού, 128, 134. καὶ τὸ ἕνεδρον---Γ[αξαὰ] καὶ το ἐνεδρον ὡρμησε χαὶ 

ἐκινηϑῊ} ὡρμήσεν ὑπὲρ αὐτοὺς 
54. ὡρμῆσεν (58. ἴῃ ταλγρ, εχινηϑ. καὶ ἐξέτεινεν.) 64. ἐχινήϑη-- 
ἔνεδρον 2} ὡρμησεν καὶ ἐξεχυϑησαν τρὸς τὴ Γαθαα" καὶ ἐπορευϑὴ τὸ 
ἐνεδρον ᾿ς. ορμῆσεν καὶ ἔκοψαν τας χαταβένοντας, και ἐξεχυϑὴ ἐπι 
Γαδαα το εἐνεδρον ς. ὥρμησεν ὑπὲρ αὐτῷ, καὶ ἔχοψαν τὰς καταῦαι. 
νόντας" καὶ ἐξεχύϑη ἐπὶ τὼ (ἢς) Γαξαὶ τὸ ἔνεδρον 82. ἐκινήϑη’ καὶ 
ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν] ὡρμῆσε, καὶ ἐξεχυϑήσαν ρος Τῇ 71) 128, ὡρμῆσεν 
ὑπὲρ αὐἷας, καὶ ἐκοψαν τες καταξαινοντας, καὶ ἐξεχυϑὴ ἐπὶ τῃ γό, 
τού, 134. ἐξέτειναν] εξετεινεν τό. (63. υἱὲ νἱἀείυτ.) ἐξεχυϑησαν 
64. ἐξέτειναν--- ἔνεδρον 291 καὶ ἐκοψαν τες αναδαινούας" χαὶ ἐξεχυ- 
ϑη ἐπὶ Γαῦθαα το ενεδρον ς 4. ἐξεχνϑὴ τρος τη Γαῦαα και ἐπορευϑὴ 
Τὸ ἐνεδρον ςξ8. , ἐπὶ τὴν Γαξχα] τρος τῇ Γαδαα 64. ἐξεχύϑη] 
ἐπορευϑὴ 64, τοϑ, 128. ἐξεπορευϑὴ γό, τοῦ, 134. εκινηϑὴ 237. 
ἐξεχύϑη τὸ ἕνεόρον, καὶ ἐπάταξαν] ἐπορευϑὴ καὶ ἐπαΐαξε γι. καὶ 
ἐπάταξαν] καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐπάταξαν Απη. 1. Αστη. Ἑά, ἐπα. 
ταξαν] ἔκαταξεν Χ, ΧΙ], 16,20, 57, 58, 77) 1219) 131, 134.) 144, 200, 236. ΑἸ4. Θὲ, Νῖς. εἐπαταξεν ὁλὴν (εχ βπηδεπά.) 6. τὴν πόλιν] 
θλὴν τὴν ὥόολιν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 44. ς2, ς3, 54) ς 7, 8, 63, 64, γό, 82, τοό, 108, 121).128, 131, 134, 144. 200, 236, 437. οπιρ]. ΑἸεχ. δι. Νίς. ολην τὴν τσολὴν 77. τὴν πόλιν ὅλην ΑΙά, 
τὴν ψόλιν ττῶσαν Ατη;. τ. Αγ. Ε4. τῶσαν τὴν τόλιν ϑῖΔν. ἐν ξόματι] λα εν ΤΥ, Χ, ΧΙ, 29. ἐν σόματι βομφαίας] ἐν αἰχμῇ μα- 
χαίρας Ατπὶ. σ. Απππ. Εα. ϑ8ϊαν. 

ΧΧΧΥΤΙ. Καὶ σημεῖον---ὠπὸ τῆς πόλεως] χαι ἢ συνταγὴ ἣν ανδρι Ἰῆλ κςξ τρος τὸ ἐνεδρον : μαχαιρα τὰ ἄνενεγχε ἀυτες τσυρσον τοῦ 
καπνε τῆς σολεως ΙΝ, και ἡ συνα γη ἡν ανδρι Ἰσραὴλ ρος τὸ ἔνεδρον 
τ ἀνενέγχειν αὐτὰς πυρσὸν τὰ χαπνε τῆς σολεως ΧΙ. καὶ ἡ συνταγη ἦν ανδρι Ἰσραὴλ μαχαιρα τὰ ἀνενέγκαι αὐτὰς τσυρσον τῷ χαπνϑ της πόλεως τς, 18. ὥς, ουπὶ ὥρσς τὸ ενεδρον μοί Ισραηλ, 29. καὶ ἡ συνταγη ἣν ανδρι Ἰσραηλ τῦρος το ἐνεῦρον μα χαιραν τὰ ἀνένεγκαι! αυ- 
τῆς συρσὸν ἀπὸ τὴς τσολεως 19. ἤσ, ΟἸΤ τὰ καπγαᾳ Ροίὲ ὥσυρσον, 1τοϑ, τὸ δὲ σγιμειον τοις νιοις Ἰσραὴλ ρος τὸ ἐνεδρον τε καταθαινειν ἀντους αἀμᾶ τῳ αρϑηναι πυρσὸν ἐκ τῆς πόλεως τᾷ. ἧς, ηἰῆ ἀμᾶ τϑ, 82. χαὶ συνταγη ἡν ἀνδρι Ἰσραὴλ ὥρος τὸ ἐνεδρον μαχαιρα τὰ ἀνενεγχαι αὑτὸς ύυρσον τῇ χαπνξ τῆς πολεως 71. ΑἸεχ. ἢς, ηἰῇ ἀπὸ τῆς πόλεως, (οπιρί. και ἡ συαγη ἡν ἀνόρι Ἰσραὴλ προς τὸ ἐνεδρον τα καϊαθηναι αὐτὰς αἱμα; τῷ ἀρϑηναι ὥσυρσον τῷ ΧΑΠΥΕ ἐκ τῆς πόλεως 76, το6. ἔς, πηἰῇ τὸ ἄρ- ϑῆναι; 134. καὶ ἢ συν γη ἣν ἄνηρ (ῇς) Ισραηλ τρος τὸ ἔνεδρον μα- χαιρα, τὰ ἀνενέγκαι αὐῇες ὥσυῤσον τῷ καπνε τῆς τσολεως 121. ἔο, ἤης ᾿Ισραὴλ, ΑΙΔ. οἱ δὲ Ἰσραηλῖται εἶχον σημεῖον μετοὶ τῷ ἐγίϑρα ὅταν ἐμπρήσωσι τὴν τοόλιν" ὥνὴρ δὲ ἀνενέγκῃ μάχαιραν πρὸς τὸ ἔν- εὗρον εἰς σημεῖον, ἵνα ἐμπρήσωσι καὶ ὁ χαπνὸς «τρολυνθϑείη ἐκ γῆς τό- λέως ϑ8ῖδν. Οἶτορ. Καὶ σημεῖον ἦν] εἰ ΟΜ πα μ ἢ ἜΥΩ’ 5 γΓ. Βαῖ- Ἦεδ. Καὶ σημεῖον ἣν τοῖς υἱοῖς] τοδὲ σήμειον τοις υἱοῖς ς0, 7ζ. καὶ ἡ συνταγὴ ἦν ἀνδρὶ όᾳ, 128, καὶ σημεῖον ἦν τῷ ἀνδρὶ Ατηι. 1. ἈΑπη. Ἑάὰ. Καὶ σημεῖον ἣν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ] καὶ οἱ Ἰσραηλῖται εἶχον σημεῖον 5[λν. Μοίᾳ. μετὰ τῷ ἐνέδρα} τῦρος τὸ ενεῦρον 7ς. 

μετὼ τὰ ἐνέδος τῆς μάχης} μάχαιρα 64, 128, τῆς μάχης---σόλεως} τα κατα ἀρϑῆναι τυρ- σον ἐκ τῆς τολεῶς )ς. τουρὶ ἀνενέγκαι αὐτὲς φλογα καπνῷ τῆς τό- λεὼς Αγη). :. Αἰτῇ. Εὰ. 
καϊαδαινειν ξ9. ἀνενέγκαι--- πόλεως ὥναφαΐνειν σημεῖον χάπνου ἕκ 
τῆς πόλεως ϑῖλν. Μοίᾳ. αὐτὲς} -Ἡ ἄμα τω ἀρϑῆναι ςο. αὐτοῖς 144. σύσσημον] ὥυργον 11}, τσυρσον 128. συσημον 1321. σύσ- σημον----σόλεως ἴυρσὸν τ καπῖνς τῆς πόλεως 64. καπνδ] ζ0. ἀπὸ τῆς πόλεως εκ τῆς τολέως 9. πόλεως] - και ἐπεςραφηῆσαν ἀνὴρ Ἰσραὴλ εν τολεμω τό, 44, ς2, 77, 209, 236. (δι. Νίς. Ὁ εἃ- 
ἀεπι, ὨΠ ἐν τω πσόλέμω, 539. 131) 144,37. -Ἐ χαὶ ἐπεγραφησαν αν- 

οἰνενέγκα!] ργρετηῖ. τῷ (8, 63, 64, 128. ᾿ 

35. 

36. 

57. 

38. 

καὶ ὥρμησι τὸ 
ἔνεδρον καὶ εἰσῃλθϑεν εἰς Γαβαὰ καὶ ἤρξαντο σαλπίγξαι δῖαν. Ο 



ΚΡΙΤΑΊΙΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

89. γέγχαι αὐτὰς σύσσημον χαπνδ ἀπὸ τῆς “πόλεως. 
ν᾽» Ν Σ ρ“ ᾽’ ᾿ 

τὸ ἔνεδρον τὴν Ταδαὰ, χαὶ ἔςησαν ἐν τῇ παραϊάξει" χαὶ Βενιαμὶν ἤρξατο πατάσσειν τραυματίας 

40. 
41. 

42. 

ἰ ἐν - 2 : 

Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ὅτι ποροχατελάξεγο 

2 ») ΄ 3 Ν ε 3 7 ι ες »μ»»." 

ἐν ἀνδράσιν ᾿Ισραὴλ ὡς τριάκοντα ἄνδρας" ὅτι εἶπαν, Πάλιν “ττώσει πἰπεσιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡς 

ἡ παράταξις ἡ πρώτη. 
Ν Ν ’ 95 7 ὃδ)͵.ς“- :.: ρο ὃ. .ς ρ᾿ ΄ [ἘΝ ΄ Ὡ ἴω 

Και τὸ συσσημον ἀγέξη ἐπι ὥσλείον ἐπὶ τῆς σ“σολεὼς ὡς ςυλος- χοαιπγου" 
.Σ ἦ Ὰ, 9. » 5. ᾿Ὃ .“ [5 τ - 9 βῳ ᾿ 

χαὶ ἐπέδλεψε Βενιαμὶν ὀπίσω αὐτᾶ, χαὶ ἰδὲ ἀγέξῃ συντέλεια τῆς πόλεως ἕως ϑρανῆ, Καὶ ἀνὴρ 
᾿Ισραὴλ ἐπέςρεψε' χαὶ ἔσπευσαν ἄνδρες Βενιαμίν, ὅτι εἶδον ὅτι συνήντησεν ἐπ᾿ αὐτὲς ἡ πονηρία. 

Καὶ ἐπέδλεψαν ἐνώξιον υἱῶν Ἰσραὴλ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐφήμου, καὶ ἔφυγον" καὶ ἡ παράταξις ἔ ἐφι 

Ἔ καὶ αὐτερραφηδαν ἀνὴρ ἴσ- 
Ἔ καὶ ἀνεγρεψαν ἀνὴρ Ισραηλ ἐν τῶ σο- 

δρες Ἰσραὴλ ἐν τῶ πολεμὼ ςὐ, ὁ. 
ραηλ ἐν τῶ πολεέμὼ ζς7. 

λεμὼ ς8. 

ΧΧΧΙΧ, Καὶ εἶδον] καὶ ὡς εἰδὸν τό, 44, ς2, τό, ς), ς8, 77, 131, 
144, 2090, 236, 237. (Αἵ. Νίς. καὶ ὡς ιδὸν ς3, 63. Καὶ εἶδον--- 
Γαδαὰ], Χ, ΧΙ, ᾿ς» 19, 29» 54» ς95 64, 719 7:5 76, 82, τού, τοϑ, 
121; τὰϑ. 134. ΟὐοπΡΡΙ. Αἰά. ΑΙεκ. Καὶ εἶϑον---ἐν τῇ παρατάξει] 
καὶ ἐπορενν δἰνὴρ Ἰσραηλίτης ἐκ τῷἪ τπολέμξ Ατπὶ. τ. Ασπι. Βὰ. 
ὅτε δὴ ἀνέρρεψεν᾽ Ισραὴλ εἰς πταρώταξιν δῖαν. Οὗτος. καὶ ἐπέςρεψεν 

Ἰσραὴλ εἰς πταράταξιν 8ϊΑν. Μοίᾳᾳ. Καὶ εἶδον--- τρώτη] καὶ ἀνε- 
φρεψεν ἀνὴρ ἴῊλ ἐν τ πσολέμὼω και Βενιαμειν ἡρκτᾶι τῇ τυπήειν τραν- 

μαάτιας ἐν τω ανδρι Ἰῆλ ὡσι τριάκοντα αἀνδρας οτι εἶπαν Ὡλὴν τροπου- 
μένος τρόπᾶται ἃς αντος : ἐνάντιον ἡμῶν καϑως ο ολεμος ὁ ἐμπροσϑεν 
ΙΝ. «ὡροκατελαῦετο] τροκαελαθε τό, 44) 57, 77ν 200, 237. (κε. 
Νῖς- προσκατελαετο 6. τὴν Γαξαὰ) τῆς Γαξαα τ. καὶ 

ἔζησαν ἣν τῇ τσαρατάξει] καὶ ἀνέξρεψαν ἀνὴρ Ἰσραηλ εν τω τσολεμὼω 
Χ, ΧΙ, ες, 18, 19, 89, 64, 1τοϑ, 128. (ὐοπ)ρ!. ἔς, πἰῇ ανδρες, ς4, 
.59, 75. 76, 82, τού, 134. ἔς, πη ἀνεςρεψεν; 181. ΑΙά4. ΑΙεχ. καὶ 
πνερρεψαν οι υιοι Ἰσραηλ ἐν τῷ πολέμῳ γι... καὶ Βενιαμὶν} Βενιαμὶν 

δὲ ὅν. Οἰἴιος. καὶ Βενιαμὶν ἤρξατο] χαν Βενιαμιν ἤρκτο 76, τού, 

ἀ24. καὶ Βενιαμὶν ἤρξατο πατάσσειν) και Βενιάμειν ἡρχται τὰ 

χυπῆειν ἀ, ΧΙ, 429, 121. ΑἸά, ΑΙεχ. ἄς, πἰῇ Βαινιαμειν, τς. ὥς, πἰ 
Βενιαμιν» 18, 19, 64,71), τιοϑ, 128. (οἴωρί. ο δὲ Βενιαμιν ἡρκται τὺ- 
πῆειν ς4. ὥς, πἰῇ Βενιαμειν, ς9. ἔς, πἸ Βενιρμην, 7 ς... ο δὲ Βενιαμίν 
ἡρχτο τυπήειν 82. παατάσσειν] παρατασσέιν ς8. τὰ τυπῆειν γό, 
τού, 134. τραυματίας] τραυμαῆειας «8. ἦν ἀνδρώσιν Ἰσραὴλ] ἐν 
τῶ ανδρι Ἰσραὴλ Χ, ΧΙ], τς» τ8, 19, 29) 64) 719 76, τού, 121, 128, 134. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐν τω ἸΙσραπλ 449 50, 75» 82, τοϑ. ἐν ἐνέδροις 
Ἰσραὴλ Ατἴπλ. 1. ἐν τοῖς ἐνέδροις ᾿ Ισραὴλ Απῃ. Εά. ἐν Ἰσραὴλ δῖαν. 

ὡς} ὠὡσει Χ, ΧΙ, τς τό, 18, 29, 44» ςξ4η) ς7.9 58, 64) 715) 735, 76, 77, 
τού, 121) 128, 1319 1342 144.) 236, 237. Αἰά. ΑἸεχ. (Αι. ΝΊς. ἕως 
ϑίαν. τριᾶκ. ἄνδρας) Ττ. Ατγπι. 1. Ατπι. Ἐκ]. ἄνδρας} ανδρες 
19, 1ο8. ἀνδρῶν δϑῖν., ὅτι εἶπαν] καὶ εἰάαν 4 82. καὶ εἰπε 
59. τι εἰπὲ 71. καὶ εἰπὸν 75) 76, τού, 134. Ηάλιν--- ἐνώπιον 
ἡμῶν] τσλὴν τροπεμενος τροπδται ἐνώπιον ἡμῶν Χ, τῦλὴν τροπουμένος 
τροπεται ΧΙ. τῦλην τροπεμένος τροπεται ἐναντίον ἡμῶν 1) 20) 64) 
γι) τῶι. ΑΙά, τ΄λην τροπδμενοι τροπέγται ἐνάντιον ἡμῶν 18. τλὴν 
τροπώμενος τρόπεται αὐτὸς ἐνάντιον 190. ἕροπδμενος τροπδται ἐνώπιον 
ἡμῶν ὁ Ἰσραὴλ κς4. ἔς, οὐυπὶ ὑμὼν ῥῖὸ ηῤῶνᾳ ς9. ἔς, ἤπε ο, 82. 

τροπέμενος τροπῶται ταρ᾽ ἡμῶν 7ς. τροπώμενος τροπατῶι ἐναντιοῦ 
ἡμῶν ο Ισραηλ γό, τού, 134. τλην τροπέμενος τρόπεται αὐτὸς ἕνᾶν- 

χσιον ἡμῶν τοβ. Οὐπιρὶ. ἢς, οὐπὶ αὐτὸς [Ὁ δε ἴῃ Ἄοδβαγδέξ. πιπογδ, 

ΑἸεχ. τῦληὴν τροπδβμένοι πορεύονται ἐναντίον Ἡμῶν 128. Πάλιν 
-πἸώσει πίχ]ασιν] ὅτι τ]ώδει τίπασιν ΑΥγη. 1. Ασῃ. Ἑά. α]ώσεε) 

πῆωσεις ς3) 144. ὡς ἡ παράταξις ἡ πρώτη] καϑὼς ἐμπροσϑὲεν Χ 
ΧΕ, 29, ς8, 71, τῶι. ΑἸά. καϑῶὼφ ο πόλεμος ὁ ἐμπροσϑεν τς, 18, 64, 
:οϑ, 128. (πρὶ. καϑῶὼς ὁ πολεμὸς ἐμπροσϑεν ι9. ΑἸεχ. καϑὼς ἐν 
τῷ πολέμῳ τῷ ἐμιπροσῶεν ς 4) 49) 75: γό, τού, 134. καϑὼς ἐν τῷ πὸ- 
λέμῳ τὸ (-) ἴμκροσϑεν 82. σήμερον ὡς ὃ πόλεμος πρῶτος Ατῆι. 1. 
Ατη. Ἐά. ὡς πρώτη ἡ παράταξις Οεοτξ. ὡς καὶ ἡ πρώτη παῤβά- 

ταξις ϑἷαν. 
ΧΙ.. Καὶ τὸ σύσσημον---ςύλος καπνὰ] Χαὶ ο ἦυρσος ηῤξατὸ ἀνα- 

ὅχινοιν ἐκ τῆς πολέως φυλος καπνε ΙΥ͂, τς, 19) το8. Γοπρὶ. ΑἸοχ. 
ἢς, εἰᾶ ὡς φξυλος, 18, ς4,) 64, 128. Πὲ, ἰῇ ὡσεε συλος, (9) 82. καὶ 

ὁ πυρσος ηρξατο αναξαινειν ἐπι πλεῖον ἐκ τῆς Τόλεῶς ὍΤΙ ςυλοι χαπνΣ 

γό. ἢς, πἰῆ ξςυλος καπνές τού, 134. Ὅταν ἐφάνη τὸ πῦρ ἐξελθὸν ἐ ἐκ 

τὴς πόλεως ϑῖαν. Οἷἶτοξ. τὸ σύσσημον} ο πυργὸος 1}. το συν- 
ὅημον (ἢς) 121. τὸ σύσσημον--πόλεως 15} ὁ πνρσος ἡρξατο 
αναδένην ἐκ τῆς πολεῶς 78. ἐπὶ τῆς πόλεως} ἐκ τὴς πολεώς Χ, 

ΧΙ. ΑΙά. απὸ τῆς πολεως ς2, 20. ὡς σύλος) κως ΧΙ, 29, 121. 
ΑἸά. ὠὡσει ςυλος )ξ. ἐπέδλ. Βεν.} ΤΥ. Θεοτξ. ὀπίσω αὐτῷ} 
ἐκ τῷ τοὸῦῖξ αὖτ γ6, τού, 134. ὀπίσω αὐτὰ Αχια. 1. Ἰτπι: Ἑά. 

δῖαν. Οἴἶτγογ. εἰς ὀπίσω Θδογρ.. 8ιαν. Μοᾳ. καὶ ἰδὲ] καὶ ἰδὲ δὴ 
Οεοτρ. ἰδὲ ὠγίξη συντέλειχ τῆς πόλεως] ιδὲν αγαθφαινογτα τὸν 

᾿Βαι- Ηςῦτγ. 

63, 64, γ1,) τοϑ, 121, 128. (᾿οπηρὶ. Α]ά. ΑἸοχ. 

.59, 73» 76, 82, τού, 134. 

“ἀνὴρ δὲ Ἰσραὴλ 8ϊῖαν. Οἴτορ. 

'ἴς» τό, 18, 29, 445 53») 52. 58, 64, 71) 77. 121, 141) 144) 200, 236, 
.337. ΑἸά. Οδῖ. Νίς. εἰδὲ τὴν αρσιν τα πυρος, καὶ ἐπερρεῖψαν ἔπι ταν 

'59. εν Βαινιαμεν 131. εκ Βενιαμιν 237). Βεναμὲν Οεῦτρ. 

δανχνὸν ς4.. ἢς, ἄπε Τὸν, ὅς: εἰδὲν αναδαινοντα τον καπνὸν (9, 84. 
εἰδὲν ἀναβαίνοντα τὸν καπνον ἐκ τῆς πόλεως γ6, τού, 124.4.- συντί- 
λεια τῆς πόλεως] συντελεια Βενιάμιν 236. ερηψμνενια!ΐο εἰοἑἀεὶς ϑγύ. 

ἕως ἐρανξ} εἰς τὸν ερανον ΙΝ, Χ, ΧΙ; τς; ι8, 20; 36, 

εως ΤῈ ϑρανα ς 4, 

ΧΗ]. Καὶ ἀνὴρ] και ιδὲ ανηρ τα2τ. ΑἸά. Καὶ ἀνὴρ Ἰσραὴλ] 
καὶ ἀνὴρ ᾿Ισραηλίτης Ασπι. 1. Ατΐῃ, ἘΔ. καὶ ἄνδρες ὑπ; Οεογρ. 

ἐπέρρεψε) ἐξρεψεν Χ. ἀνεφρεψεν 

Βενιαμιν ξ4. ἔς, ΠΠΠ ἐπεξρεψεν, ς9, 82. ἔς, πἰῇ ἀνερρεψεν, γ6, τσό, 
134. ἀνεγεψεν 63. οἰδὲν τὴν ἀρσὶιν τὰ συρος καὶ ἐπέρρεψεν ἔπι τον 
Βενιαμὴν "ς. ἐπέφρεψαν Οεοτς. ἱπέςρεψε---Βενιαμὶν} ἀνεφρεψε 
καὶ ἐσπευσε ἀνὴρ Βενιαμειν ΧΙ. ἐπέςρεψε--πονηρία] απεςρεέψεν καὶ 

ἐσπευσὲν ἀγηρ Βενιαμεῖιν καὶ εἰδὲν οτι ηηῖαι αὐτε ἢ κακια ΙΝ. ἔς, πἰᾶ 

Βενιαμεν, τοϑ, 128. Οοπρὶ. ἔς, εὐην δὲν Ρτὸ εἶδεν, Αἴδχ. ἔσπευ- 

σαν ἄνδρες} ἐσπευσεν ἄνὴρ Χ, ας, 18, 19) 29, ς42 64, γ1,7 ςε 76, τοό, 

121) 134. Α]ά, Αται. 1. Απῇ. Ἐά. εἐσπεῦσεν ο ανηρ 84. Βενιαμὶν] 
ἐν Βενιαμιν τό; 44, 77» 14453 36. δῖ. Νίο. Βενιαμην 10. Βενιαμεῖν 

ὅτι εἶδον] 
καὶ ἐπιςρέψεν καὶ εἰδὲν το. καὶ επερρέψεν, καὶ οἱδὲν )ς. καὶ ἔπερρεψε 

καὶ εἰδὲν γ6, τού, 134. καὶ εἶδον ΑΔ. ὅτι εἶδον---σονηρία] καὶ 
εἰδὲν στι ηπΐαι αὖτ ἡ κακιὰ Ὶζ, 18, 64. και εἰδὸν ὁτι ἐξαι αυταὰ ἡ 

κακία 19. καὶ ἐπέγρεψε καὶ τιδὲν οτι ηπἶαι αὐε ἡ κακία ς4. ἔς, πᾶ 

εἰδεν, 84. ὅτι εἶδον ὅτι] α ὅτι υἱ. Απῃ. 1: Απῇ. Εά. εἶδον 

γὰρ δίδν. εἶδον) ιδὸν Χ. συνήντησεν" -- ῥονηρία]} παι αὐτὰ 

ἡ κακια Χ, 29, 719) 735 76, τού, 121: ΑἸά, ΑΙεχ. ῃπῖαι αντες ἡ 
καχια ΧΙ. πῆιν αὐτὰ ἢ χαλιὰ Ὁ. παι ἡ κακια 134. ἥπϑηναι 

ἐπ᾿ αὐτὲς τὰ κακά Αττη. τ΄ ἅττα. Ἑά. συνηπῆαι ἐ ἐπ᾿ αὐτὸν ἢ όνηρία 
δῖαν. Οἷἶτγοσ. συνηπ]αι αὐτῶν ἡ πονηρία, 5ϊἰδν. οί, τονηρία } 

κάκια 200. 

ΧΙ]. Καὶ ἐκέβλεψαν--- Ἰσραὴλ) καὶ ἐκλιναν ἐνώτιον ανδρος 16΄- 

βαηλ ΙΝ; ΧΙ, τβ8, 29, 64, 71, 128; ΑΙ4. ΑἸεχ. ἅς, πιῇ εκλινεν, 

᾿ς, 82: καὶ εἐκλινᾶν ἐνώπιον παος Ἰσραὴλ Ἀ. καὶ ἐκλινὲν ἀν- 

δρος Ισραηλ ἐνωπιον το, τοϑ. καὶ ἔχρινεν (8ς) ἐνώπιον εἰνδρὸς ᾿1δ- 
βαὴλ ς4. καὶ ἐγκλινεν ἐνωπιον Ἰσρβάηλ ς. καὶ ἔκλινεν ἐγωσπιοῦ ἂν- 

Ἁ 7 

χα! ΤοΟΤΟΥ ρων Ἰσραὴλ γό, τού, 134. ἔς; πὶ ἐνδοὺς, (οπιρὶ. 
ἴδωκαν ἐν ποροσώπῳ ἀνδρὸς Ἰσραὴλ Ατπι, τ. ΑΥπι. Ἐά, καὶ ἔσητευσαν 
ἐνώπιον υἱῶν Ἰσραὴλ ο]αΥ. ἐπέδλεψαν)} εἄλειδαν 11. ενέ- 

ὄλεψεν τό, 445 53» 57) 77. 131, 144) 436, 437. καὶ ἄνδρες καὶ 
ἔκλιναν (ἢ) ς8. εξεκλιγεν το. εκχλιναν (ὃϊ νἱάἀεῖυτ). 51, υἱῶν 
Ἰσραὴλ] ανδρος Ισραηλ 121: εἰς τὴν ὁδὸν) α τὴν ΠΠ. ἂς τὸν οδον 

108. καὶ ἔφυγον---ἰπ᾿ αὐτὰς} καὶ οσολεμος ἀωτεφϑάσεν αὐον ΙΝ, 

1) 105) 54) 595υ ὅῷ, 75, 82, τοϑ, τ28. (στὴρ!. ΑΙεχ. καὶ ο ὥολεμος 

κατιφϑάᾶκεν ἐπ᾿ αὐτεῷ Χ, ΧΙ, 290,71, 121. ἔς, πἰῇ χατέφϑασεν, ΑΙά, 
καὶ ὁ πολεμος Ἀατεφϑάσεν αὐτὸν ἡ δὲ πάραταξις Ἰσραὴλ συνηπῆεν αὐ- 
τὰς εἰς πολεμὸν τς. καὲ 9 ὥολεμος κατεφϑάσεν αὐτον" ἡ δὲ Ἔαραῖ- 
ταξις Ἰσραὴλ συνῆψεν αὐτοῖς εἰς πολέμιον γ6, τούς τ44. καὶ ὁ τόλε- 
μος ἴφϑασιν αὐτὰς Αἰτῃ. 1. Απτη. Εὰ. ἢ δὲ παράταξις ἔφϑασέν ἐπ᾽ 

αὐτὸς δῖαν. Οἶτορ. ἢ δὲ παράταξις ἐφϑασὲν αὐτὲς ϑίαν, Μοίὰ. 
καὶ ἡ παράταξις] κ Οεοτρ. καὶ ἡ παράταξ, ἴφϑαο', ἐπ᾽ αὐτὲς] 

ικᾶι 0 ὥολεμος χατεφϑάσεν αὐτὸν 18. παΐ ὁ πόλεμος κατεφϑασεν ει 

αὐτὰς 8.6 ἔφϑασεν} ἐφϑαχεν 63. Ἀαὶ οἱ ὠπὸ---ἐν μέσῳ αὐτῶν] 
κ οὐτῇ Πηϊεγπιδά. 754 καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων] ἡ δὲ παβαταξὶς 16- 

βαὴλ συνηπῆεν ἀντσις εἰς πολεμσν" λα! οι ἐν τὴ πολει 54. βς, ξαΐῃ 
συνηντῆσεν ΡΤῸ συνηπΊεν, 82. οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων} οἱ ἐν τὴ ἄτολει ζὸ. 

οἱ ὥπο τὴς πσλεῶς γύό, τιϑθό, 134. - ὅλϑον ΑΥγὴ. 1. Αἴπ.. Εά. οἱ 

ἤσαν ὠπὸ τῆς πόλεως Οεογᾷ. διέφϑειρον} διεφϑέιραν τό, 44. ς 7, 
63, 7γν 128, 134, 209, 236, 237. Οἵ. Νίς. ἔκολ]ον 8[αν. Οῇτορ. 

: διέφθειρον αὐτὲς} διεφϑειραν αὐἴον ΕΝ, τς 18, ὅ4.ς γι, γ6, τόό, τοβ. 

.Οοαιρὶ. ΑἸεχ. αὐτὲς 4 97] αὐτὸν Χ, ΧΙ, 19, 29, 121, 134. ΑἸΔ, 

να 54. αὐτῶν 82. ἐν μέσῳ αὐτῶν] ἐν μέσω αὐτὰ 29: ὈἱΖ ἰοτδῖς ς ὁ. 

.... .-κπ-αὰ 



«τὸν. ΟΟΥΏΡΙ. 
εἰ 

ς .9 [2 Ά 'ψαντι--- ἀνατολὰς ἡλίβ] ἕως Γαξαὰ ἄνευ ἀναπαύσεως καὶ καϊεπάτησαν 

ΚΡΊΙΤ7ΤΆΑΆ [ 1. 

μὋ δος ς 9. ᾽ 4 2 “Ὁ ϑᾶσεν “ἐπ᾽ αὐτὰς, χαὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων διέφυειρον αῦτας εν μέσῳ ἄύυτων. : -π βῃ 4 Καὶ χατέχοπ])ον τὸν 

Βενιαμὶν, καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ Νεὰ χατὰ πόδα αὐτὸ ἕως εὐ ὀιωρμ νυ τονε 

ἡλίου. Καὶ ἔπεσον ἀπὸ. Βενιαμὶν ὀχτωκαίδεχα χιλιάδες ἀνδρῶν ̓ ει πάντες ὅτοι ἂν δες ὑνάμεως, Ἧ: 

Καὶ ἐπέξλεψαν οἱ λοιποὶ, χαὶ ἔφευγον εἰς τὴν Ἔρημον «ρὸς τὴν ἘΕΤ δῚ 18 Ἔτμμονι χαὶ ἐεαλᾶς ἐς. 

μήσαντο ἐξ αὐτῶν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ππεντακισχιλίες ἄνδραρ' χαὶ κατέδησαν ὀπίσω Ἧτο οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ἕως Γεδᾶν, χαὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτῶν δισχιλίες ἄὐθε χε. Καὶ Ὁ πάντες οἱ τεπῆω- 

κότες ἀπὸ Βενιαμὶν, εἰκοσιπέντε χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλχόντων. δομφαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ Ἐχείνγη" οἱ χἄν.-. 

ΧΙ11Π1. Καὶ κατέκοπ]ον] καὶ κατεκοψαν Χ, ΧΙ, 40, 1 76, τοῦ, 
121) 134γ200. Οοπηρὶ. ΑἸά. καὶ ἔκοψαν τς) 18, 4, )ς,) 128. Καὶ 
κατέκοπον--πρὸς ἀνατολὰς ἡλίε] καὶ ἐκόψαν τὸν Βενιαμειν καϊαπαυσαι 
αὐῇον καϊαπαυσιν κατέπαυσαν (ουπι τὴ ΤὩρεῖ υ) αὐἦον εως ἐξεναύιας τῆς 

Γαθδαα ἀπὸ ἀνατολων ηλιξ [Ψ, καὶ εχοψαν τον Βενιαμὴν καϊαπαυσαι 
αυτον καϊαπαυσειν. χαι κατεπατησαν αὐῇον εως εξ ἐεναντιᾶς τῆς Γαδχα 
ἀπο ἀναΐολων ἡλιξ 19. καὶ ἐκοψαν τον Βενιαμιν, καὶ κατεπαυσαν ἀύΐον 
καϊαπανσει" καὶ κατετρεχον αὐτὸν εἶ ἐναντιᾶς τῆς Γαδαα απὸ ἀνατο- 
λῶν ἡλιβ ξ4. καὶ ἔκοψαν τὸν Βενιαμιν καΐχπαυσαι αὐον καταπαυσ ει- 
καὶ κατέτρεχον αὖον ἑως ἐζεναντιας τῆς Γαβαα ἀπὸ ανγατολων Ἡλιξ 
ξ9. καὶ ἔκοψε τον Βενιώμιν καταπαυσαι αὖον καϊαπαυσει" καὶ κατε- 
τρέχον αὐἷον ἑως ἐζεναντι τῆς Γαξαα ἀπὸ ανατολων ἡλιε 82. και 
ἐχοψαν τὸν Βενιαμιν χαταπαυσαι αὐἴον καταπανσιν, κατεπατησαν 
ἄντον ἑως ἐξεναντιας τῆς Γαξαὰ απὸ ανατολὼν ηλι;. τοϑ. ῆς, πάῇ καὶ 
καϊεπάτησαν, εἴ ουπὶ ἕως ἴῃ οπαγαῶ:. τη ποτα, ΑἸεχ, -ἐδιωξαν---ἡλί] 
κατέπαυσαν αὐτὸν καταπαύσει, καὶ κατέτρεχεν αὐτῶ ἐξ ἐναντίας τῆς 
Γαξαὰ ἀπὸ ἀνατολὸν (6) ἡλίε γς. τὸν Βενιαμὶν] - καταπαύσει 
αὐτὸν καταπαύσει (ἢ) γό, τού, 134. τοὺς Βενιαμενΐτας Οεοις. 
ἐδίωξαν] καϊεπαυσεν 111, κατεδίωξαν 18, 44. 63, 64, τ28. (13:1. 
τηδηὰ τες.) αὐτὸν] αὐτες 1ς5 18, 64, 128. αὐτὸν ἀπὸ Νεὰ 
κατὰ πόδα αὐτξ] ὀπίσω αὐτῷ ἀπὸ Ναὰ Ατα. ΕΔ, κατὰ πόδα αὐτῷ 
ϑιαν, Οἷἶτορ. ἀπὸ Νεὰ] α ς8. Οὐπρὶ. ἀπονουὰ (ἢς) 134. ἀπὸ 
Νεμξὰ Απη. τ. πὸ Νεῶϑ' Θεός. κατὰ τοόδα] καα ποδας 
ἃς, τό, ς3,) ς79 ὅ3, γό, 77, τού, 128, 134, 209, 236, 237. (αἵ. ΝΊο. 

. ." ΄ Ἴ “2 »καϊαπόδας (ἢς) 18. Οὐομρὶ. κατὰ τούδα αὐτῷ} ὀπίσω αὐτῷ ' , “ ᾿ ᾿ , "Ἄπτη. τ. δῖαν. Μοίᾳ. αὐτὲ] αντων 77. -Ἐ καὶ κατεπάτησαν αὖ- 
ἕως ὠπέναντι] ἕως ἐξ ἐναντίας Οοηρ. ἕως ἐπέ. 

αὐτὲς ἕως ἐξεναντίας Γαξαὸν πρὸς ἀγατολὲς ἡλία 5[λν. Οἰἶορ. ἕως 
Γαξαὰ ἄνευ ἀναπαύσεως, καὶ ἔφϑειρον αὐτὸν ἕως ἐξεναντίας Γαδαὰὲ εἰς 
ἀνατολας ἡλίς 8ῖν. Μοᾷ. Γαξαὰ] της Γαξαα γ6, τού, 134. 
(πρὶ. Γαδαὼ πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου] Γαβαα καϊαπαυσαι αὐτον 
καταηπαυσιν" κῶν κατεπατῆσεν αὐτὸν ἕως εἶ ἐγαντιας τῆς Γαξαα ἀπο 
ανατολῶν ἡλιοῦ τς. ἔς, πΙ κατεπάτησαν, 18, 128. ῆς, πἰῇ ἐξεναν- 
τιᾶν 64. ἢο, πῇ πρὸς ἀνατολὰς, ΑΙά. πρὸς ἀνατολὰς] κατ᾽ 
νατολᾶς τό, 44) ξ3.» 77) 209, 237. καΐα ἀνατολας 57, 416. Ο δε. 
Νῖς. απὸ ἀνατολων γ6,.: τοὔ, 134. (Ομηρὶ. πρὸς ἀνατολὰς ἡλίῃ] 
“πὸ ἀνατολῶν μερᾶς Ατγχ. Ἐά. τρὸς ἡλίᾳ ἀνατολάς Οὐ εοΥς. 

ΧΙΙ͂Ν. Καὶ ἔπεσον ἀπὸ Βενιαμὶν] χαὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ Βενια- 
μειν ΙΝ. ἔπεσον] ἐπεσαν 16, (4, 57, 63, 77, 131) 144, 216, 437. (μι. Νίς. ἔπεσον ἀπὸ] ἔπεσαν εκ τοὺ Χ, 209) 48, 1τοϑ, 121. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸεκ. εἐπεσᾶν ἐκ ΧΙ, ἀπὸ] ἐκ τὰ 75. ΑΙά4ά, ἀπὸ Βε- 
'νιαμὰλν} ἐκ τοῦ Βαινιαμεῖν τς. εκ τοῦ Βενιαμιν 18, ξ4, 64, γ6, 
82, τού, 128, 134, 200. ἀπὸ τα Βένιαμειν 62. απὸ Βαινιάμιν (ῆς ἦπ οοτ,. 46.) 131, οἱ Βενιαμενίται Ὁ εοῦρ. ὀκτωκαίδεκα] δεκα- 
ὀκτὼ 11. ἀνδρῶν} Βαδεὶ τὰ κς 10, 18, 64. “Ἐ “καὶ εκᾶτον 
ανὸρες ς4,) 58, )ς, 82. - καὶ εκᾶτον 959 76, τού, 134. οἱ 
τῦᾶντες] καὶ οἱ ταΐϊες τό. δὲ ξ4γ 75) 76, τού, 134. καὶ τᾶντες 
56. χαι καὶ τσαΐες (ῆς) 6. οἱ τᾶντες---δυνάμεως] συν σασιν 

ἱτδτοις ἀνδρες δυνατοι ΤΥ, 1ζ) 18, 64, 128. ΑΙεχ, «ταῦΐες δυνατοι σπώμενοι ρομφαιαν ξ9. τοαῖες 5τοι σπωμενοι ρομφαίαν 82. σύμ.- πάντας (Π0) τάτοις ἄνδρες δυνατοὶ τοΒ. σύμπανῆες ὅτοι ἄνδρες δυνατοί 
᾿Γοηρρι. οἱ τετάντες ὅτοι] , οἱ ΑΥΠ1. 1. Αγω. Ἐά. καὶ ὅτοι τράν- τες δῖαν, Οἴἶτορ. ὅτοι τοάντες ϑίαν. Μοίᾳ. ἄνδρες δυνάμεως] δυνατοι σπομένο! ρομφαιαν ἧς. ἄνδρες ἰσχυροί. Ατίη. τ. Αζηι. Εα. Οεοτρ. δίδν. δυνάμεως] δυνατοι Χ, ΧΙ, 20; γ1,) 121. ΑΙά, ϑυνα. 
Το, σπώμενοι ῥομφαιαν ζ4γ 76, τού, 134. 
ΧΙ. Καὶ ἐπέδλεψαν---δισχιλίες ἄνδρας} καὶ ἐξεκλιγαν καὶ ἐφυγον εἰς τὴν ἐρημιον τῦρος τὴν σετραν τὴν Ρεμμων. καὶ ἑχαλάμησανῖἶο 

ἄντων ἐν ταις οὗοις σεντε χιλιαδας ἀνδρων. καὶ ἐχολληϑησαν οπισω αὐΐων ἐως Γ αδααμ" καὶ ἐπαταξαν εξ αντε δισχιλιξς αἀνδρας τς. χαι 
ἐξεκλιναν και εῷνγον εἰς ΤῊΨν ἐρημον προς τὴν ὥετραν τὴν Ρεμμων" και 
ἐχαλαμησᾶντο αὐτὰς οι υἱοι ἱσραηλ εν ταις οδοις τεντε χιλιαδας αγ- 
δρων" καὶ τροσεκολληϑῆσαν ὀπίσω αὐτων ἐως Γαλααδ, καὶ ἑπαταξαν 

18, 20, 64, γύ, τού, 1οβ, 121, 128, 134. Οὐπ)ρ!. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ἀ2ι. ἢς, πῆ τοροσεκολλήϑησαν, ΑἸά. 
᾿(ἔς) Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ὁδοῖς ς 3. 

Ἄγ. 1. Απη. Εά. ᾿ 

. 54) 57, ε8, 590, γό, 77. 82, τού, 128, 131) 134) 1445) 216, 237. 

«εἶ αὐτῶν χίλιους ανδρας ζΞ4. καὶ ἐξεκλινον χαι ἐφυγον εἰς τὴν πεῖραν 
“προς τὴν ἐρῆμον τὴν Ῥεμμῶν. καὶ εκαλαμηήσαντο αὐες οἱ νιοι Ισραηλ εν 
ταις οὗοις σέντε χιλιαδας ανδρων" καὶ τροσεκολληϑησᾶν οπίσω ἄντῳ 
εως Γαλαὰδ' καὶ ἔπαταξαν εξ αὐτὸ δισχίιλιες ανδρας 82. Καὶ ἐπί. 
δλεψ,. οἱ λοιπ. καὶ ἔφευγον] καὶ ἐξεκλιναν καὶ ἐφυγον ΤΥ, 18, 19, ὅς, 
τοϑ, 128, (ὐοπ)ρὶ. ΑΙεχ. 'καὶ ἐξεκληναν χαὶ ἐῴνγον ς. καὶ ἐπι. 
δλέψαντες οἱ λοιποὶ ἔφυγον Ατπι. τ. Ατηχ. Ἐά. ἔφευγον] ἐφυγον Ἃ, 
16, 29, 4456, ς7, ς8, 63, 71, 151, 131) 144. ΑἸά. (Ὧξ. ΝΙο. ἐξε- 
χλιναν καὶ ἐφυγον 76, τοό, 134. εἰς τὴν ἔρημον] -Ἑ τῆς πεποιϑήσέως 
(εοηβάεη!.ς) Αὐτὴ. τ. Απῶ. Ἑά. εἰς τὴν ἔρημον προς] προς τὴν εβη- 
μὸν εἰς 71. σωρὸς τὴν πέτραν] καὶ ἐφυγον τρος τὴν πεῖραν 200. 
πρὸς τὴν πέτραν --- Ἰσραὴλ 1] προς τὴν πετρᾶν τὴν οἱ υιοι Ἰσραὴλ ἐν 
ταις οὗοις ζ8.. τῇ Ῥεμμών] την Ρεμμὼν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, (16. ςοπ|} 

Ρεμ- 
τὰ Ῥεμόν (ἢς ἰηῖτ4) δων (ἔς ἰπ ν. 47.) 71. τῶν Ρεμμων ᾽ς. 

(Αγ. 1. τῷ Ῥεμῶν (ἢς ἰη4) Απῃ. ΕἘὰ, τῇ Ῥεμμόν (ἂς ἰη6.) 
δίαν. Οἴἶζγορ. ἐκαλαμήσαντο] ἐκαλαμίσαντο Οοπιρὶ. ἐκαλα.- 
μήσαντο--Τ εδᾶν] ἐκαλαμησανῖἼο ὃς αὖον : εν ταῖς οδοι ς πέντε «χι- 
λιαϑδὲς ανδρων καὶ προσεκολληθησαν οὁπισὼ αὐτῷ εὡς Γ αλααᾷ ΤῚΝ 
ἢς, ἀδίφυς Πρπὶβ, 19. ἐκαλαμήσαντο---δισχιλίαες ἄνδρας εκαλα- 
Μισαντο οἱ νιοι Ἰσραὴλ εξ αὐΐων εν ταις οδοις ᾿'πενταχκισχιλιξς αν- 
ὅρας τ6. ἐκαλαμήσαντο ἐξ αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] ἐκαλαμήσαγῖο 
ἐξ αὐτῆς ἐν τῇ ὁδῷ Αται. τ. Ατηι. Ἐά, συνήγαγον αὐτὲς ὡς κατά. 
λοιπον᾿ ἀπὸ οἷνς ἐν ταῖς: τριξοῖς ϑίαν. Οἶἴτορ. ἐξ αὐτῶν 15 αυτονγ 
18. αὐτες (9, ἧς, 76, τού, 134. ἐξ αὐτῶν τ" -π--σεντακισχιλίους 
ἄνδρας αὐῇον ἐν ταῖς οδοις πέντε χιλιάδες ανδρων γ1. ὥς, ηἰῆ χιλιά- 
δας, Οοτρι. ἐξ αὐτῶν τ"---δισχιλίας ἄνδρας] αὐτον εν ταῖς οϑοις 
πεντε χιλιαδας ανδρων καὶ προσεχολλήϑησαν οπίσω αὐΐων ὡς Γαλααδ 
καὶ ἑπαταξαν εξ αντα δισχιλιες ἀνδρας Χ, ΧΙ. ἤς, οὐπῈ χιλιαϑδὲς 
ΡῖῸ χιλιαδας, εἰ Γαδααν ρῖο Γαλααδ, 29. ὅς, ουπὶ Γαδααμ ρτὸ ἴω «- 
λααδ, εἰ χιλίους ῥχὸ δισχιλίους, 64. ἔς, οὑπὶ αὐτῷ ΡΙῸ αὐτῶν, 128. 
ΑΙἰεχ. ἄυτον εν ταις οδοις τὸ αὕες χιλιαδὲς ἀνδρων καὶ προσεχολληϑη- 
σαν οπίσω αὐτῇ ὡς Γαλααδ, καὶ ἐπαταξαν εξ αὐταε χιλίους ανδρας 
1ο8. αὐΐον ἐν ταῖς οδοις πέντε χιλιαϑὲς ᾿ἀνδρων, και προσκολληϑησαν 
πίσω αὐτῶν ως Γαδααμ, καὶ ἐπαταξαν εἶ αὐτὰ δισχιλίους ανδρας 

οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 19] υἱῶν 
Ἰσραὴλ 19] - εν ταῖς οδοις 445, κα, 

56, 57, 63, 75, 7ό, 77, τού, 131, 1345) 144, 200, 236,237. (τ. Νῖς, Ἔ ὡς κάλαμον .8ϊαν. Μοίᾳ. Ἰσραὴλ τ" --ΠΓεδᾶν} σραηλ' ἐν ταις 
οδοις πέντε χιλιαδὲς ἀνδρων. καὶ προσεχολληϑῆσαν ὀπίσω αὐτὰ εὡς Ταλααδ 18. πενταχισχιλίες ἄνδρας πεντε Χιλίαθϑας ἀνδρων ςό, 75, 76, τοό, 134. σεντε χιλιαδας ανδρα 63. κατέδησαν] προῦ- ἐχολληϑήσαν (πιαγρ. ς8, υἱ νἱἀείαγ.) 71, 75) γό, τού, 134. Οοηρ. ἐδίωξαν Αττη. τ. Αττη. ΕΔ. 8ίαν. ὀπίσω αὐτῶν] ὀπίσω αὐτῇ Οοπρρὶ, οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 451, γι1, 759 76, τού, 134. ΟπΊρΙ. Απη. σ. Ασα. Ἑά, δῖαν, Γιδὰν] Γαξαα 44, ς2, 53» 57, 77» 131, 144.) 217. Οαῖ 'ΝΙο. 'Γαλααμ τ6. Γαλααὸ 48, γ6, τού, 124. Αγ. 1. πη, ἙἘά. Γὰ- “ξααδ' 63. 8ϊαν. Οἴτορ. ᾿Γαάδααμ γι. Οοπιρί. Γαλαδ )ς. Γεδαμ 209. Γαδα “26. Γαδαὰ 8ῖαν. Μοί. ἐξ αὐτῶν 45] εἶ αὖτε ἼΝ, 18, 19. Οοπνρὶ. ἐκ Βενιαμὶν Ατὐτη. 1. Ατηγ, Εά. δισχιλίας] ΧΙλιδς το, 52, 7ξ, 77, 131. ἄνδρας] ἀνδρῶν Αττη. τ. Ασπν. Εά, ΕΨῚ. οἱ τρεπ]ωκότες] οἱ ἄνδρες ττεπ]ωκότες 5ιαν. Οὔἶτοσ. οἱ ᾿σεπ]ωχότες ἀπὸ Βενιαμὶν] οἱ Βενιαμενίται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ο οῖς. πεπ]ωκότες} πρυπίοντες 11. τεϑνῆχοτες Ἰοϑ, ἀπὸ] ἐν τω ΙΝ, 29, τού. "απὸ Βενιαμὶν} εν τω Βενιαμιν 18, ς4, ὅ., 71) 76, 82, 128, 134. 

ΣΟ οὶ. 
᾿ς. ποτ Βενιαμιν 63. 
τἐκείνῃ ἡμέρᾳ 81αν.. 
128: «εἰκοσι καὶ ἄεντε Χ, ΧΙ, 16, 29, 44) ς3,) ς8, 63, 71, 7) 779 

ἐν "τῷ Βενιαμειν Χ, ΧΙ], τχ1. ΑἸά, ΑἸοχ. εν τῳ Βαινιάμειν 
ἐν τῷ Ἰσῥαηλ υιοι Βενιαμιν )γς. -Ὦ ἐν τῇ 

3 7 Ὁ εἰκοσιπέντε) πέντε καὶ εαἰχοσι Ι΄, ες, 18, 64» 

82) τοϑ, 121,.131, 134) 144,236,.237. ΟομΡΙ. Ἀ]4. ΑΙεχ. (ταῖς. Νίς. 
χιλιάδες] χιλιαϑὲς καὶ ἔχατον τό, 44. ς2,) ζ3» 

Αἴτῃ. σ᾿ Ασην, Εά. εὥνδρῶν} καὶ Ρ ανδρας ᾽ς. ἑλκόντων] στω- 'βενων 1, Χ, ΧῚ, τς, 18, 19, 29) (4) τό, 64, γ1, γό, 82, τού, 1τοϑ» 

ΚῈ ὁ. χχ 

43. 

46. 



ΚΡΙΈΤ Α΄ ὶ. 
ΚΕΦ. ΧΣ. 

47. Ξὲς ὅτοι ἄνδρες δυνάμεως. Καὶ ἐπέξλεψαν οἱ λοιποὶ, καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτῥαῦ 

τῇ Ῥεμμὼν ἑξαχόσιοι ἄνδρες, χαὶ ἐχάϑισαν ἐν πέτρᾳ Ῥεμμῶν τεσϑάρας μῆνας. Καὶ οἱ υἱοὶ 

Ἰσραὴλ ἐπέςρεψαν πρὸς υἱὲς Βενιαμίν, χαὶ ἐπάταξαν αὐτὲς ἐν ματι ἐὐβδιος ἀπὸ τύλεως 

Μεῦλὰ χαὶ ἕως κτήνας, καὶ ἕως “παντὸς τῇ εὑρισκομένου, εἰς σάσας τὰς ποόλειξ' χαὶ Ἰὰς πόλεις 

τὰς εὑρεϑείσας ἐ ἐνέπρησαν ἐν πυρί, 

εν ᾿ Ἢ ὙΝ - Ἑ ᾿ Υ τ ὃ ὃ; : “ τ Ἂς ᾿ 3 ; ὟΝ --- 

ΚΑῚ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὥμοσαν ἐν Μάσσηφαϑ. λέψόντες, ᾿Ανὴρ ἐξ ἡμῶν σὺ δώσει ϑυγατέρὰ αὐτᾶ θ μ ) Λε ) β μ γἼατεῤ 

τῷ Βενιαμὶν εἰς γυναῖχα. Καὶ ἦλθεν ὁ. λαὸς. εἰς Βαιθὴλ, χαὶ ἐχάϑισαν. ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας. ἐγώ: 

πίον τ Θεδ' χαὶ ἦραν φωνὴν αὐτῶν, χαὶ ἔχλαυσαν χλαυϑμὸν μέγαν, Καὶ εἶπαν, Εἰς τί Κύριξ 

ἰωτ, ἴ28, 124. ΓοΠΡΙ. ΑΙ4. ΑἸδχ. σκομενὼν 48. σπωμενοι 63. 
ποόμενοι (6) )γ5ς. ἑλκόντων ῥομφαίαν] ῥομφαίαν σπωμένων Ατηι. 1. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ} ἐν δὲ τὴ ἡμέρα ΙΝ, τοϑ. καὶ τὴ ἡμέρα 63. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐν τῇ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ Οεοτρ. α 5αν. Μοίᾳ.α οἱ πάντες 
--δυνάμεως} σὺν πᾶσιν τετοῖς ανὄρες δυνατοι ΤΙΝ, τς, ς4) 64, 7.» 82; 
108, 128.. ΑΙεχ. ἤς, πἰ8 συμπᾶσιν, 18. οἱ πάντες ὅτοι] κα 71- 
κα οἱ Οεογς. δἷδν.. δυνάμεως] δυνατοι Χ. Οοπιρί. ἰσχυροί ΘΟ οτᾷ. 
δῖαν. ᾿ 

Ο ΣΧΕΜΨΊΙΙ. Καὶ ἐπέξλεψαν) καὶ ἐπιδλέποντες Αππη. τ. Αττι: Ἐᾶ, 
Καὶ ἐπέδλεψαν δἱ λοιποὶ] αὶ 19. ἐπέξλεψαν]) εξεκλιναν ΧΙ; τς; 
18, 29, ς8, ὅ,. 71, γύ, τού, 121, 128, 134. ΑἸά. εξεκλινον ςοὶ 
ἐπέδλεψαν οἱ λοιποὶ] ἐξεχλιναν Ι΄, ς4, τοϑ. (ὐοπιρί. ΑΙοχ. εξεκληναν 
γς. εξεκλινον 82. καὶ ἔφυγον] κα καὶ Ατιῃ. 1. Αγπι. Ἑάὰ. εἰς 
τὴν ἔρημον) -- τῆς τεεποιϑήσεως Ατπι. 1. Αττη. Ἐά. εἰς τὴν ἔρη- 
μον προς] προς τὴν ἐρῆμον εἰς 76, τού, ᾿ 34: - πρὸς τὴν εἰς τὴν τό; 

44,77. 236,.23}7. Οδλϊ. Νῖο. πρὸς τὴν πέτραν--τέσσαρας μῆνας] 
εἰς τὴν πέτραν Ῥεμμὼν τεσσαῤῥᾶς μηνᾶς (7. τῷὸἪ Ῥεμμὼν]}] τῆν 
Ῥεμμων ἹΝ, ς4, ς8, 75, 82, τοϑ. Οσπῃρὶ. Αἰεχ. Ρεμμων Χ, 64; 

121) 128,23}. ΑΙᾶ. τῆς Ρεμμὼν 76; τοό, 134. Ῥεμὸν (ῆς ἰπῆ) 

ΟΘεοσρ. ἐξακόσιοι] και ἐξακοσιοι ςο. ἑξακόσιοι---Ῥεμμὼν 25} 
α οὐπὶ ἱπίειτηθά. 523. ἑξακόσιοι ἄνδρες] Ττ. Απτῃ. 1. Αττὰ. Ἐά; 
ἐχάϑισαν] ἧσαν τό, 44: 77. 1319 1445,.236. ζαῖ, Νς. εκαϑησαν 63. 
(οπρὶ. ἐκάϑισαν ἐλεῖ ΟΘεοτρ. ἐν πέτρᾳ] ἐν τῇ πετρὰ ΙΝ, Χ, 

ΣΙ, τς, τό, 18, 295) 44) ζ4, ς8, 63, ὅᾳ, γ1, 7ς», 77, 82, τοϑ, ΙΝ 
128, 131) 144) 200, 236. (οπηρ}: ΑΙΠ. ΑΙεχ. Οδῖ. Νὶς. Οὐδόγρ. προς 
τῇ πέτρᾳ 76. προς τὴν ὥετραν 1324. ἐν πέτρῳ Ῥεμμὼν] ἐκεῖ τοῦι 
τίσσαβας) τεσσσαρες (ςοῖτ, ἔωρτα ᾿ἰπη. τεσσαρας) 1]. τέσσαρας 
μῆνας] τετραμήνον ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς» 18, 29, 545 645 71) 75» 76, 82, 
τού, τοϑ, 1219 128, 134. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. εξαμηνον το. 
ΧΙ]. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] καὶ ἀνὴρ Ισραηλ Χ, 719, 121: 

Ἀπῃ. 1. ἅται. Ἐὰ. οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ϑ8|αν. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσρ. 
ἐπέςρ. πρὸς υἱδς} καὶ ανὴρ Ἰσραὴλ ἀνεκχαλεέσενεις τοὺς υἱοὺς Ἱ 

ΧΙ, 1995 29, 198. ΑΙά. καὶ ανηρ Ισραηλ ἀνεχαλεσεν τὰς υἱέες τς; 

δ4. καὶ ἀνὴρ Ισραηλ απέχλείσε τοὺς υἱοὺς 18, 128. Αἰεχ. καί 

ανδρες Ἰσραηλ απεκλεισᾶν τὰς υἱᾶς ζ4,) 59, 82. χκαὶ ανὴρ Ισραηλ 
ἀνεςρεψεν εἰς τὰς υἱὲς ςς. (ΟΙΏΡΙ. καὶ οἱ ανδρες Ἰσραὴλ ἀπεκλη- 

σαν τῆς νιᾶς ἧς. καὶ ἀπέκλεισαν ἀνδρες Ἰσραὴλ τες υἱες 76, τού, 
134. - ἐπέςρεψαν τρὸς νἱὲς] ἀνεκάλεσεν (πηᾶγρ. ἀνέκαμψεν) εἰς τοὺς 
υἱὸς Χ. εκαλεσὲν εἰς τῆς νιξς 71. αἀνεχαλεσεν εἰς τῆς υἱΕς 121. ἄνε- 

φξρεψαν τρὸς τς νιδς 200. πρὺς υἱὸς] τιρὸς τὰς υἱὲς (δῖ. Νῖο. 

εἰς ὀπίσω ἀπὸ τῶν υἱῶν Ατίη. 1. αἰϊΐαιε. Αἰτη. Ε4. ὥς, πε τῶν, 
Οοάά. Ατηι. ἴγεβ. ἀπὸ τῶν υἱῶν Θεοῦ. ἐπαταξαν] ἐπαταζεν το, 
ό4. (ουρρὶ. ἐν ςόμαϊ, ῥομφαίας} ἐν αἰχμῇ ῥομφαίας Ατη). 1. 
Απη. Εὰ. ῥομφαίᾳ δῖαν. ῥομφαίας] μαχαιρας 44. ἀπὸ τό- 
λεως Μεϑλα] ἐκ τῆς πόλεως ἕξης Αττ. τ. Ατην. ἕᾷ. απὸ τῆς πόλεως 
ἔξω Οεοτρ. ϑίαν. “πόλεως Μεδλα---ἐν πυρί ] τολεως χτηνξς εως 

σαντος τϑ ἐυρεζεντος εἰς σασας τας σολεις τας ευρεϑεισοις ἐξαπεςει- 

λᾶαν ἐν συρι ᾽ιο8. Μεϑλὰ] Μεϑαὰ 623. Μεϑλα---εὐρισκομένου 
εἐζης ως κτηνες ἐὼς σαντο; τα ευρεϑέεντος Χ, ΧΙ, τς») 29. ὅς. (οιηρὶ- 

ΑΙά4. ἔς, οὐπὶ ῥγίπιο εὡς ἴῃ ομαγαέξ. πλΐπογε, Αἰθχ. διδυμὼν εως Βα: 
μα: ταντὰς τες ευρεϑεντας͵ εζης, ἑώς γχΐηνας" εως παντὸς τοὺ ἐνρεϑε: 7]0ς 

18. ἔς, ἔπε εως πανΐος τὰ εὐρέϑεντος, 82. Διδυμων ως Βασα (νεῖ 

Βαα) τανταὰς τας ευρεϑεντας εζης εως χζηνας τ0. Μιεϑλα---τ“αἀσας 

τὰς πόλεις} Μεϑλα εὡς Βανα πανῖας τες ευρεϑεας ἐξης καὶ ἑως χ]ήνες 
και ως πᾶντος τξ εὑρισχομενξ εἰς παδας τὰς πόλεις ς8. Μεϑλὰ 

καὶ ἕως] ἐξ ἧς ἕως ςς. εζης ἐὡς 71) 121. Ὺ καὶ Οεοτν. Μεϑλὼ 

καὶ ἕως κτήνους} δυδιμων ως βαμα 7ς. διδυμων εὡς Βαμα" πάντας 
τοὺς ευρεέϑεντας εἐζης ως χτηνᾶς 76. ἔς, ηἰΐ εὡως γ͵ηνας, τού, 128, 134. 

λα και εως χἦηνες 237: Μεϑλὼ καὶ ἕως κτήνους---ἐνέπρησαν ἐν πυρί ̓ " 

Ἐῶ. εξης εὡς κτηνξς ἕως πᾶντος τὰ ευρεϑενζος εἰς ὥλτσας τὰς ὥολεις τὰς 

ευρήϑμσας εἐξαπεςξιλαν ἐν τυρὶ ΤΥ. χῆηνες ως πᾶντος τε ευρεσεντος 

νγοχ. 11. 

εἰἰ πάσας τας πὸλεὶς τας ευδέϑείσας ἐξαπες ἕιλαϑ ἐν τυρὶ ἴρ. διδυ- 

μὼν ως πόλεως Βαμα, ψαύΐας τες ευρέϑεντας ἐξης ἐὡς κτηνες εἰς τσα- 
σας τᾶς δολέις αὐων' χαι τὰς πολεις τας εὐρέϑεισας ἐνεμπρησεν εν 
τυρι 54- , καὶ ἕως χτήνας --εὐρισκομέν] ἕως χτήνες ἕως παντὸς εὖ- 
οισκὸμένε, Αὐτὴ. 1. Ατσηλ-: Ἐα. καὶ τῆνος καὶ πᾶν ὃ δ εὑρίσκεται ϑίαν.: 

Οῆτορ. ἕως χαὶ κτῆήνδ:, καὶ πᾶν ὃ ἡ εὑρίσκεται δῖαν. Μοΐᾳ. καὶ 
ἕως τοαντὸς τῷ εὑρισκομένου] εὡς παντος τῇ ευρεϑεντος 71, 76, τού, 

121) 128; 134. ὥαντας τες εξρεϑενΐας εξης 7ς. εὑρισκομέν:} ευρε- 

ϑεντος Χ. (ςς. υἱ νἸάεῖυγ.) εἰς πάσας τὰς πόλεις} -Ἐ- αὐων ςο, 
6, 82, τού, 134. εὡς πασας τας πολεις αὐΐων )ς. λπάσας Οεοτρ. 

ἐν ͵ σαάσαις ταῖς πόλεσι ϑἷᾶν. καὶ τὰς πόλεις] χαι πασᾶς τὰς το- 

λεις τό, 77, 131. καὶ 44) ς2; ζ4,71. τὰς ἜΠΗ ν 74. τὰς 
εὐρεϑῆσας ἐμὲ (ἅς) 77. σωθείσας Ἄτπι. 1. Αὐπί. ΕΔ. ργαεπηῖε, 
πάσας Οεοτρ. ϑίαν. ἐνέπρησαν] ἐἌΆβιοι (Χ. ππᾶῦρο, πλᾶηι, 
υἵ νἹάεῖαγ, ραυΐο γεςεητου -τενεπρησαν.) ις, 18, 29, 64. γινγ γ6, τοό; 
121, 124. Οοπρὶ. ΑἸεχ. εξαπεςειλεν ΧΙ, ςς. ἐνεπρισαν τό. ενε- 
πρυσεν ς. ἐξαπέςειλαν καὶ ἐνέπρησαν Αἴτα. τ. Αἴπι. Εά. καὶ ἐνέ- 
πρησαν Οἔοῖρ. ἐν τυρί}) α ἐν 58. Αἴτη. 1, Αστῃ. Εἀ. ϑδϊδν. 

1. Καὶ οἱ υἱδ}] οἱ δὲ υἱοὶ δ᾽αν. Οἴτορ. σὶ ξ υἱὸα ανήρ ἸΝ, Χ; 
ΧΙ, 1ξ) 18, 19) 29) ςς, 64) 21; 1το8, 121, 128. Οοπηρὶ. Αἴεχ. Αται. τος 
Ἄττῃ, Εὰ. να οἱ 44. ἀνδρες 54; 595. 75» 76, 82, τού, 134: ὦμο- 
αν] ὠμοσέν ΙΝ, ἐς, 18, τό, ςς: ὅῳ τοϑ, 121) 128. οπηρὶ. Αἴοχ: 
ἐν Μασσηφαϑ] εἰς Μασσηφα τό, 63. Μασσηφὰϑ)] Μασσηφα (Πα 
Ροίξεα, 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 44; 53, 57, 64.719 γ6, 82, τού, 1315 134, 
144, χοῦ, 436. Οομηρ,. ΑἸά. ΑΙεκ. δε, Νίς.) 128. ὄϊαν. Μοίᾳ. 

Μασηφὰ 18: Μασιφα (ἢς ἰηΐτα) 7). Μασαφᾶ (ἢς ἱπῆα) 227. 
Μασηπὰϑ Απη. τ. Μασηπὰ (ἔς ἰη68} Αι. ἘΔ, Μασεπαϑ' (ῆς 
ἴῃ) Θεοῦρ. Μασεϑὰ. δ5᾽αν. Οἰἶζγος. 
18, ζ4,) ςς, 64, 71) 1212) 128. ΑἸεκ. καὶ λέγεσιν ΑΥπι. τ- Ατην. Εά, 

καὶ ἔλεγον Θεοῦ. ᾿Ανὴρ ἐξ ἡμῶν] ἀνήρ τις ἐξ ἡμῶν Απη. 1- Ατπι. 
ἘΔ. ὁ ἀνὴρ ἐξ ἡμὼν Θεοῦ. ἐξ ἡμῶν] ἐξ ὑμῶν ΑἸεχ. καὶ ϑώσει} 
αὐ δώσεται Αἰεχ. μὴ δότει ΑΥπΊ. 1. Ατηγ. ἘΦ. ϑυγατέρα] τὴν 

ϑυγατερᾶ ἘΝ, Χ; ΧΙ; τό, 18, 44) ς45) 57, 6) 75» 77ν 82, τού, τοϑ, 

121) 128, 1345 200. Οοτρὶ. ΑἸά. (τ. Νίς. ϑυγατέρα--- γυναῖκα] 
τῷ Βενιαμὶν ϑυγατέρα αὐτῷ εἰς γυναῖκα 53λν. ᾿ ϑυγατέρα αὐτῷ} 

τὴν ϑυγατέρα αὐτῷ Αἰεχ. ϑυγατέρα αὐτῷ ΑἌτπι, τ. Ατγην, ἘΔ. Θεοτς. 
ϑυγατέρα αὐτὸ ---ὁ λαὸς εἰς ἴῃ ςοπΊ. [64.] κα 236. 
γυναῖκα) εἰς γυναῖκα τῷ Βενιαμέν Οεοῖν. 

(ἢς ᾿μῖτα) 131. Βενιαμεὶν (6ὲ 1ἴγ4) ΑἸά. ΑἸεν. 
1. Καὶ ἦλθεν] καὶ ταρεενετο Χ, ςς, 71) γ6, 128. και παρε- 

γένοντόὸ ΧῈ; 15.) 18, 209, 5.4. 58» 64, 75. 82) τού, 121; 134. Οοιηρὶ. 

ΑΙὰ. ἄαι γαρ ἔγεινοντο 10. χαὶ παρέγινοντο τοϑ. καὶ ἤλϑεν--- 

Βα!37λ] χαὶ ἥλσον πᾶς ὃ λαὸς εἰς Μασὴπ εἰς Βηϑὲλ Αττη. 1. Αγπι: 
Εά. καὶ ἤρεν ὃ λαὸς καὶ ἦλθεν εἰς Βεϑὶλ Οεογρ. Καὶ ἄλϑεν--- 

ἐκάϑισαν]) καὶ παρεγένοντο πᾶς: ο λᾶος εἰς Μασσηφα καὶ Βα ιϑηλ 

και εκαϑίσαν ΙΝ. ΑἸεχ. ὁ λαὸς] πας ολαος τς’ 18, το; ς4,) ς8, 

64, 7ς, 76, τὸό, τοϑ, 128, 134. ΑΙά. εἰς Βαιϑὴλ] εἰς Μασσηφα 
καὶ Βαίϑηλ τς, 19, 58, ὅψ γό, 82, τιοό, τοϑ8, 134. ὥς, πῆ Μαση- 

φας 18. ἧς, σιμὴ ἐν ῬΙῸ εἰς, 54. ἔς, πΣ Μασσιφα, 128. εν Μασ- 
σιφα ἀαι Βεϑὴηλ 7ς. εἰς Βεϑὴλ δίαν. ἐκάϑισαν} ἐκαϑήσαν το: 

ΟΟπῚΡΙ. εκαϑισεν ς8, 71» 1οβ, 121) 209. (αἴ. Νίε. ἐκεῖ 1 α 1ϑ, 
18, ς4, 64, 755 158. ἕως ἐσπέραι--Θε] ἐνόπιον Κυρίου ἕ ἕως ἕσπέ- 
βῶς Οεοΐρ. τὰ Θε3] Κυρίου Ατπι. 1. ραν] ἐπῃραν ς4, 128. 
ἐπῆρεν το:  ὠ ἧραν φωνὴν] ἐπηραν τὴν φωνὴν ΙΝ τς, 18, 64, 7ς» 
γ6, 8, τοῦ, 1217 134. 200. (ΟἸ}]. ΑἸεχ. αἀπήραν τὴν φωνὴν ΧΙ]. 

φωνὴν] την φωνὴν τό, 20, 44) 53» 545 οὖ, ς7) 48, 63, 71) 775) το, 
436, 237. Αἰαά. αὐτῶν} αὐτῶν Αἴδχ. Αγπι. 1. Αγπι. Ἐά. ϑ8[αν. 
ἔχλαυσαν] ἐκλαυσεν τοϑ. κλαυϑμὸν μέγαν] κλαϑμὼ μεγαλω ᾽ς. 
μέγαν) μεγα τό, 44. 

111. Καὶ εἶπαν] α γι. καὶ λέγεσι (ἢς ν. ς. δὲ 4187 παφαξητεν) 
4 Ὁ 

τῷ Βενιαμὶν εἰς. 

Βενιαμὶν} Βαινιαμιν 

λέγοντες] λεγὼν ΙΝ, τς, 

7 



ΚΡΡῬ͵ΙΤΑΤΊΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ, 

Θεὲ ᾿Ισραὴλ ἐγεγήϑη αὕτη, τῷ ἐπισχεπῆναι. σήμερον ἀπὸ Ἰσραὴλ φυλὴν μίαν : Καὶ ἐγένετο τῇ 4. 

ἐπαύριον, καὶ ὥρϑρισεν ὁ λαὸς, καὶ ὠχοδόμησαν ἐκεῖ ϑυσιαςήριον, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις 

χαὶ τελείας, Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, τίς ἐχ ἀγέξῃ ἐν τῇ ἐκαλησίᾳ ἀπὸ τάσων φυλῶν Ισ- ὡς 

ραὴλ πρὸς Κύριον; ὅτι ὁ ὅρχος μέγας ἦν τοῖς οὐχ ἀγαδεξηκόσι πρὸς Κύριον εἰς Μασσηφὰν, 

λέγοντες, Θανάτῳ ϑανατωϑήσεται. Καὶ «παρεκλήϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Βενιαμὶν ἀδελφὸν 6. 

αὐτῶν, χαὶ εἶπαν, ᾿Εξεχύπη σήμερον φυλὴ μία ἀπὸ Ἰσραῆλ.. Τί “ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς πτερισ- 7. 
ρϑ δῷ ε ρὸ »» »᾽-. 3 ΄ ἰων .᾽ ἿΝ᾿, ϑὰ 3 βιῷ ΕῚ Ν 

σοῖς τοῖς ὑπολειφϑεῖσιν εἰς γυναῖκας ; χαὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν Κυρίῳ του. μὴ δδναι αὐτοῖς ἀπὸ 

τῶν ϑυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖλας. Καὶ εἶπαν, τίς εἷς ἀπὸ φυλῶν ᾿Ισραὴλ, ὃς οὐχ ἀνέθη πρὸς 8. 

Ατπι. 1. Ασπν. Ἐά, εἶπαν] εἰπὸν 4), 59, 739) 76, 82) τού, 134. 
Εἰς τί) ἰνατι ΧΙ, τς, 18, 10) 29) 54) 55. 56, ς8, 63, 64) 715 75» γ)ό, 

82, τού,.το8, 121, 128, 134) ἀορ. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Εἰς τί Κύ- 
ριε Θεὲ] ινατι Κυριηᾳ ο Θεὸς ΙΝ. 

29, 44) 53) 545) 53» 56, ς7. ς8, 63, 64, 71) 75. 76, 275 82, τού, τοϑ, 
1219) 128, 131) 134») 144) 200, 236, 237. ΟΟμρΙ. ΑἸά, ΑἸεχ. (δῖ, 

Νίς. ἐγενήθη αὕτη] ἰπῖοτ ἐγενηϑη εἴ αὐτὴ ἡραῦυπι νδσυυπὶ ἐγ 
γοοῖβ ν]ἀεζαγ, 4125 πῃ τπαχρὶπε ἱερίτυν ἡ τΐωσις, 64. 

128, 200, 236, 237. ΑΙεχ. (Αἴ. Νίὶο. ἡ τὔωσις ἐν τῳ Ἰσραὴλ τς. 
“Ἔ σήμερον ἐν τω Ισραηλ ς4) ς9, 76, 82, 134. ΑἸά. 

Ἰπλ 8. αὐτὴ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοϑ, τᾶτο ἐν τῷ ᾿Ισρωὴλ (οπιρὶ. 
Ἢ τῷ Ἰσραὴλ Ατπι. 1. -Ἐ ἐν Ἰσραὴλ Ατιι. Ἐά4, ὅτως σήμερον ἐν 
Ἰσραὴλ Οεοτρ. 5ϊαν. Μοίᾳ. - σήμερον ἐν Ἰσραὴλ 8ι4ν. Οἴἶτορ.. 
αὕτη, τῇ ἐπισκεπῆναι σήμερον] σήμερον ἐν τω Ἰσραηλ᾽ τῇ ἀφερεϑηναι. 
)ς. σήμερον ἐν τω Ἰσραηλ' ἀφαιρεϑηναι το6. τὰ ἐπισκεπῆναι] ΤῊ 
ἐπεσχεπηναι ΤΨ, τῇ αφαιρεϑηναι 59) 76. τα φανερωϑηναι 82. «του 
ἐξαλειφθῆναι 128. τῷ ὠποχωρισθῆναι ϑΙΔν. τὸ ἐπισκεπήναι--- 
φυλὴν μίαν} του αφαιρεϑηναι σήμερον φυλὴν μιαν ἀπὸ Ἰσραηλ ζ4- τῇ 
ἐπισχεπήνωι ἐν τῶ Ἰσραὴλ φυλὴν μιαν σήμερον 121. τῇ ἀφερεϑήναι 
σήμερον απὸ Ἰσραὴλ φυλὴν μίαν 134. σήμερον] α Αἰά. Οεότρ. 
δῖαν. πὸ Ἰσραὴλ] ἐν τω Ἰσραὴλ [ν Χ, ΧΙ, τς») 18, 20, ς 55 58, 
ὅ4, 715 τοϑ. Οοπηρί. ΑἸ4, ΑἸεχ.. ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ «5. ἀπὸ 1σ- 
ραὴλ φυλὴν μίαν] φυλὴν μιὰν απὸ Ισραηλ ζ9. 75) 82. φυλὴν μίαν) 

᾿ φυλακὴν μιᾶν 18. ' 

ΙΝ. ἐγψένετα] ἐγενηϑη. 8: τῇ ἐπαύριον] ἐν τὴ αὐριον ς4) 59, 25» 
82. τὸ ἐπαύριον 44. ἐν τῇ ἐπαύριον ΑἸεχ. ἐν τῇ ἐπαύριον ἐκεῖ 
Ἄπηῃ. 1. Απῃ. Ἑὰ. καὶ ὥρϑρισεν] α καὶ Ατηι. 1. Απῇ. Εἀά. ὅ[αν. 

Οὗἶτορ. ὥρϑρισεν] ὥρϑρισαν Οοπηρὶ. ΑἸά. κοδόμησαν ὠκοδο-. 
μῆσεν 18, 71, 82. ΑΙοχ. 

κε 715) τοϑ. ΑἸεχ. 

ἐκ 1 ἐκειϑὲν ςς. ἀνήνεγκαν] αἀνῆνεγ- 
ὁλοκαυτώσεις} ολοκαυτωμιαἶα ς3,) 7). ὅλο- 

χαυτώσεις καὶ τελείας] ολοχαυτωμαῖα σωτηριου ΙΚ, Χ, ΧΙ, 18, 10, 
29; 54. ςὅ, γ1, 759 76, τού, 1οβ, 121ν 128, 134. Οοτρί. ΑΙά, ΑΙοχ. 

ολοκαυτωμοΐα καὶ σωτήρια τςν) ςς, ὅ4. ολοκαντωμα σωτιριε ς8.. 

ολοχαυτωμα σωτήριου 82. ὁλοκαυτώσεις τῆς σωτηρίας Αγ. 1. Ασχη]. 

ἘΔ. ὁλοκαντώσεις τῆς τελείας ΟΘεογς. ὁλοκαύτωσιν τῆς σωτηρίας. 
δῖαν. Οἴἶγορς. ὌΝ ὦ ; 

ν. εἶπαν] εἰπὸν 11, ς4,) 59, 71), 1τοϑ, 134. Οοιηρὶ. 
λοι ς95) 7ς. Αγηϊ. 1. 
ἘΔ. 8ῖαν. Οἴτορ. ἐκ ἀνέδη}] ο μη αναδας ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς» 18, 

10) 29, 54) 58») 58, 645 71, 757 76, 82, τού, τοϑ, 121; 128, 134- 
ΟομΡΙ. ΑἸά. Αἰεχ. ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ ] εἰς ταύτην ἐκκλησίαν Αττῃ. Σ. 

εἰς τὴν ἐκκλησίαν Ἀπὴ. Ἐά, ἀπὸ πασῶν] ἐκ τσασων ΙΝ, Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 205 54) ξ 5) 64) τού, 1τοβ, 1219.128, 134. ΟΟπιρ}. ΑἸά. 
ΔΙεΧ. αι πάσων τό, 44. ἐκ παθὼν ς8. ἐκ πεσὼν 7ς. ἐκπεσῶν 

{6η0) 82. ἀπὸ τασῶὼν-- γυναῖκας; καὶ ἴῃ σοῃ. 7.1 απὸ τσάσων νιν 

Ἰσραὴλ τι σοιησομεν αὕϊοις Τοῖς υπολειφϑεισιν εἰς γυναικας και 227. 

φυλὼν] τῶν φυλων 29, ς 5 ξό, ς8. Ατηι. τ. Αγηι, Ἐάὰ, πρὸς Κυ- 
Εἰον 17]  τοϑ. Θεοσρ. -Ἐ ἐν Μασὴπ Ατηι. ᾿. Αση). Ἐά, πρὸς 
Κύριον---ὠπὸ ᾿Ισραὴλ ἴῃ σοπι. ἴδ4ᾳ.} . 5). ὅτι ὁ ὅρκος] ον, Χ, 
ΧΙ, τον τό, 18, 29, 44, 53.) 54) 58, 71) 75» 76.) 77ν τοῦ, 1219 128, 
131) 1345) 1445 300, 236. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οαῖ. Νίο. ὁ ὅρκος 
μέγας) μέγας ἕρκος 8ῖΑν. μέγας ἦν] μεγας ἐν 111. μεγα ἢς.. 
μέγας ἦν ὅτος Απῃ. τ. Απη. Ἐά. τοῖς οὐκ--- Μασσηφα] ὃς οὐκ 
ἦν ἐν Μασὴπ Ατηῖ. τ. αἰχιε. ΑἸτη. Ἐά. ὃς ἐκ ἀνέξη πρὸς Κύριον ἐκ 
Μασὲπ Οοὐά. Ατηι. φυίπαῃς. τοῖς ἐκ ἀναξεδηκόσι!] τω μη ανα- 
δαντε ΙΝ, ΧΙ, τς, τ8, το, 29,  ς) 58, 64, 71) τοϑ, 151, 128. Οοπρὶ. 
ΑἸΙά. Αἰεκ. τα; μὴ αναξαντι Χ, 
μη αναξεξοικωτι )ς. τῶ αναβεξηχοτι 76, τού, 124 τοῖς ἐκ ἀνα- 
ξεδηκόσ,--- Μασσηφα] οἱ ἐκ ἀναδέδηκαν πρὸς Κύριον εἰς Μασεπὰϑ 
Οεοῖσ. τοῖς οὐκ ἀναξεθδηχόσι---ϑανατωθήσεται) τῳ μὴ ἀναξι- 
δηκοτι ἐπι Κυριον εἰς Μασσηφα" καὶν δεῖτον. οἱ νιον ἰσραηλ, ϑαγατῳ 

Γ ελὰ 

οἱ ν!ο.} 

Θεὲ] ο Θεος ΧΙ, 19 τό, 18, 19). 

αὕτη) -Ἐ ἐν τω. 

Ισραηλ ΙΝ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29» 445) 52) 53» 55». 57ν 64) 715 77» 121) 

αὐτῇ (Πς) ἐν τῶ γι) 108,.1219 128. Οοηρὶ. ΑἸ4. ΑἸεχ. ᾿ 

Τίς ἐκ] τίς ἐξὶν ὃς οὐκ Αγ. 1. Ατπι.. 

τῷ μὴ ανωδεδήχοτι 9, 82. εν τῶ. 

αποϑανεῦαι 4. τωρὸς Κύριον 2} ἐπι Κυριον γς. τορρὸς τὸν Θεὸν 
δῖαν. Οἴτοσ. εἰς Μασσηφὰϑ) ἐν Μασσὶφ 8ϊαν. Μοίᾳ. Μασ- 
σηφαϑ] Μασηφα 1τ8. Μασδηφα (Άς ἱπῇ4) ςὔ, ςϑ8, τοϑ. Μασὶϑ᾽ 

δῖαν. Οἴἶιορ. λέγοντες} καὶ εἶπον οι υἱοῖ Ἰσραὴλ ς9,) 82. και εἰ-᾿ 

πᾶν νιοι Ἰσραὴλ 74. ῥτριηϊτῖ. καὶ εὐπτον οἱ υἱοι Ισραηλ γύ, τού, 134. 

καὶ λέγεσιν (ἢο ν. το.) Αὐτῃ. 1. Αγτβ. Εά, καὶ ἔλεγον (ῇς ν. 10.} 
Θεοῖς. . ϑανάτῳ] α τύ, 44» 52, ςό, 779. 236. (αἱ. ΝΙς. ϑα- 

νώτῳ ϑανατωθήσεται) ϑανώτω ϑήσεται (ῃς) 1211. ὅτι ϑανατωθή- 

σεται Αὐτ, 1. ργατηϊτ. ὅτι Αστ. ΕἘὰ. -Ἑ αὐτός Θεοῖς. ὙΓ. 8ιαν.. 
Οἰἶτορ. ϑανατωθήσεται] ἀποϑανεται ΙΝ, Χ, τς» 18, 29. ς(, 64, 

αποϑανεήω ΧΙ. ϑανατωθη- 

σονται τό. αποϑανενται ς0, 73. 76, 82, τού, 134. 
ΨΙ. οἱ υἱοὶ} λα οἱ )4. Ἰσραὴλ πρὸς] κΙ6. αὶ Ισραηλ 226. 

πρὸς] περὶ ἹΝ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29, ς.. ςό, 64, γὲξ, γ6. 82, τοό, 

108, 121) 128, 134. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. ἀδελφὸν] τε αδελφε ΙΝ, Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 199 295) 54) 5; ςὅ, ς8, 71) 755 76) 82, τού, 1ο8, 121, τ28, 

134. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αδελφων 449) 131. αδελφε 64. αὐτῶν} 
αὐτῶν Χ. ΑΙοεχ. Ατπὶ: 1. Αγπὶ. Εά. 8:αν. αὐτῇ 71. εἶπαν] εἰπὸν 
ζ4) 59. 74» τού, τοβ, 134. Οσπηρί. . Ἐξεκόπη] αφήρητε ΤΡ, τοβ.. 
αφηρηται Χ, ΧΙ. τς» 19, 29, 54) ξς5 ὅ4, γι, γ6, 82, τού, τοῖν, 128, 

134. Οομρ]ὶ. ΑΙά. Αἰεχ. πῇ. 5. ἅπῃ. Βά. ἀφηρίται )ς. Ἀγ. 
πὴϊι, καὶ ϑῖαν. Οὗτος. σήμερον φυλὴ μία] φυλὴ βρῶ σήμερον ς ζὰ 
α μίᾳ Οκῖ. Νίο.. ὠὡπὺ Ἰσραήλ) εξ Ισραηλ ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 180 
545 ᾿ς, 645) 71) 75) 76, 82, τού, 1ο8, 121) 148, Σ34. ΟΟπ)ΡΙ. Αἰά. 
ΑἸοχ. : ὉἝΣ 

ΝΙΙ. Τί ποιήσωμεν] καὶ γνὺν τί ποιήσομεν Ατπν. 1. Ατπι. ΕΔ, 
ποιήσωμεν] τοοιήσομεν 645 200. ΑἸά. δῖ. Νὶς. Οεοῦς. δῖαν. Μοίᾳ 

αὐτοῖς---ὐπολειφϑεῖσιν) ἐν τοῖς υπολειῴϑεισιν )6. αὐτοῖς---εἰς γυν- 
αἴκας τ] τοῖς ὑπολειφϑεῖσιν ανδράσιν γυναικῶν Ατπῖ. τ. Ατα;, Εά.. 
αὐτοῖς οἱ περισσοὶ ὑπολειφϑέντες εἰσὶν εἰς γυναῖκας Οεογρ. ο΄ ἀὐτοῖῷ 
τοῖς περισσοῖς} α 529 τού.) 8ιαν. Μοίᾳ. 

ν..: 

18) 18, 44) 53) 54, ξ5. 50, ς7, 58, 64) 71) 82, 1ο8, 121) 128, 131, 

1347) 1445 2009, 236. Οοπιρὶ. ΑΙά, ἄέοκ. (αι. ΝΊο. δῖαν. Οὔἶγοσ. “ 
τοῖς ποερισσοῖς τοῖς ὑπολειφθεῖσιν] τοῖς υπολιφϑισιν 1Ψ. τοῖς νπο- 
λειφϑησιν το, )ς. τοῖς ὡπολειφϑεισιν 77. περισσοῖς τοῖς] αὶ τό. 
α περίσσοις 29. καὶ ἡμεῖς] ὅτι ἡμεῖς Οεογρ. “καὶ ἡμεῖς---εἰς: 
γνναῖκας 22] 4 ουπὶ ἱπίετιηθά. τοό. καὶ ἡμεῖς ᾧμόσαμεν ἔγ Κυρίῳ} 

οτι ὡμοσαμεν ἐν τω Θεὼ 54) 59, 82. ἔς, πἰῇ ὡμωσαμεν, )ς.  ῴἔν' 
Κυρίῳ] ἐν τῶ Κυριω ΙΝ, 18, 64, 128, 134. 236. τῳ Κυριῳ τοβ,. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. Οαῖ. Νὶς. αὶ Ασπι. :. ἐν Κυρίῳ τ} τω Κυριω γό. 
μὴ δβναι] οὐ δᾶναι οὐ δάναι (ρτίπιιπι οὐ δξναι εχ ρυιπέι!ς ἔργα ποῖα-. 
τσ, ὧυὐ ἀεϊεπάμπ).) Ατηλ. 1. οὐ δξναι Ατηι. Εά. εἰς γυναῖκας 
α εἰς Αγηι. 1. Αστιν, ἘΔ. α Θεοῦρ. γυναῖκας] -Ἐ οτι ἐξαπεςειλα»- 
μὲν προς αὐἷες λέγοντες, παραδοτε ἡμῖν τες ανδρας τες ἀσεζξεις τες" 
ποιησαντας τὴν χαχιὰᾶν ἐν Γαξάα, ἔνα ϑανατωσὼ αὐτες. καὶ εκ ηϑε-. 
λησαν ζ4. ὥς, οὐαὶ ϑανατωσομεν ρίοὸ ϑανάτωσω, ς8, γό, τοό, 134." - 
ῆς, οὐπὶ ὁτὲ ᾿ΓῸ οτιν εἰ ϑανατωσωμεν ρῖο ϑανατώσω, 82. -Ἐ τι ἐξα-;. 
πεξειλᾶμεν πρὸς αὐτοὺς λεγοντες" ταραδωτε ἡμῖν τας ανδρας ἀσεβεῖς ᾿ 

τὰς ποιησαύΐας τὴν κακιαν ἐν Γαδαα ἵνα ϑανατωσωμεν αὐτὰς καὶ οὐκ 
ἐϑελησαν ςς. -ἔ οτε ἐξαπερειλαμεν προς αὐτες λεγονξες παραδοτε' 
ὑμῖν τες ανδρῶς τες ἀσεδεις ποιησαντας---ῖς ἀεβηϊξ Οοάεχ Μϑ. -ς9.- 
ἴῃ ἴργοὸ 1. -Ἐ οτι ἐξαποςειλαμεν προς αὐτες λέγοντες, τίαραδωτε. 
ἡμῖν τὰς ἀνδρας τες ασεξεις, τες ποιησανας τὴν κακιῶν ἐν Γαβαα, να; 
ψαγατωσωμεν αὐτὲς καὶ 5κ ηϑελήσαν 7ς. : 

ΨΙ11. εἶπαν] εἴπον οἱ νἱοι Ἰσραὴλ τά. 76, τού, 134. εἰπὸν υἱοι: 

Ισραηλ 7ς. οἴπὸν τοϑ. Οοπηρ. Ἐς εἷς ὠπὸ φυλῶν] τις μια φυ- 
τ ὙΠ τς, μὲ αν φρο α 15) 18, 10) 29, ξζ) 64, 71. 108, 

1219) 128. (οΙΏΡ]. ΑἸά, ΑΙεχ. τις των φυλων ς45 76, 82, τού, 134-- 

τις μιὰ ἐκ τῶν φνλων (ειηεπάεϊ.) ς6. τις ἀπὸ τῶν φυλων (1π’ πηατρ. δες... 
τις) ςξ8. τις τῶν φυλων νιῶν 7ς. τίς εἷς ἀπὸ τῶν φυλῶν τίη. 1. 
Αστη. Εά. τίς ἔριν εἷς ἀπὸ φυλῶν Οεοτγρ. δίαν. Οἤτορ. ὃς οὐκ} 

τις αὶ ΝῸΌ Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29; 54) ς 55) 64γ. 71) 7)ςγ 76) 82, τού,. 

᾿ -“ 

, τοῖς περισσοῖς] Χυ ΧΙ 



κεῷ. ΧΧΙ. 

Κύριον εἰς Μασσηφάδ ; : χαὶ ἰδὲ ἐχ ἦλϑεν ἀνὴρ εἰς τὴν “παρεμβολὴν ἀ ἀπὸ Ἰαδεῖς Γαλαὰδ εἰς ς τὴν 

9. 10. 

1Π- 

12. 

, πεῖν. ἐπεσκόπει 1ξ,) 1ο8. ἐπεσχοπὴ 30, 64. 

ἐχχλησίαν. 

ΚΡΙΤΑ͂ Ι 

Καὶ ἐπεσχέπη ὃ λαὸς, χαὶ οὐχ ἦν ἐχεῖ τιη;: ἀχὸ οἰχόντων Ἰαξὶς Γαλαάδ, Καὶ 
ΝΜ Ε 

ἀπέςειλεν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεχα χιλιάδας ἀνδρὼν α ἀπὸ υἱῶν τῆς δυνάμεως, χαὶ ἐνετείλαντο αὖ-: 
τοῖς λέγοντες, Πορεύεσϑε χαὶ πατάξατε. τὸς οἰχδντας ᾿Ιαξεῖς. Γαλαὰδ ἐν ςύματι ῥομφαίας. 

Καὶ τᾶτο πποιήσετε' πσᾶν ἄρσεν χαὶ πᾶσαν ἼυνλιεΣ εἰδυῖαν χοίτην ἄρσενος, ἄναϑεματιεῖτε" τὰς 
δὲ σαρϑένους περιποιήσεσθε' χαὶ ἐποίησαν ὅτως. Καὶ εὐ ἀπὸ οἰχάντων ᾿Ιαξεῖς Γαλαὰδ, 

τετῥαχοσίας γεάνιδας ταρϑένους, αἵτινες ὃχ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς χοίτην ἄρσενος, χαὶ ἤνεγκαν αὖ-- 

τὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλὼμ τὴν ἐν γῆ Χαγαᾶν. 

1οϑ, 121) 148, 134. (ουηρῖ. ΑΙά. ΑἸοχ. οἰνέξη] ἀναβησεται τά. 

ἀνεδει ς. εἰς Μασσνφαϑ)] ἐν Μασσηφα γ6. Οι. Νῖὶς. εἰς Μα- 
σηϑα 8ἷαν. Οἴἶτος. εἰς ; Μασσηφὰ δαν. Μοΐᾳβε δὲ], 82. ἰδὲ 
οὐκ ἦλϑιν ἀνὴρ] ἰδ ἐκ ἦν τις ἐλϑὼν Αγ. 1. Ασῃῃ. Εά. ὅὅτις ἐλ- 
ϑὼν ἦν Θεοῖς. ἰδὲ ὅτις ἦλθεν δῖαν. Μοίᾳβ.α ἤλϑεν] ηλϑὸν ΙΝ], 7» 
τοϑ. ΟὐμρΙ. ἀνηλϑὲν γό, τού, 121, 134. ΑΙά. ἀνὴρ} εδέεις τό, 
53) τό, ς7. 58, 77» 131, 144) 209; 4236, 237. Ολῖ. Νίο. α 44, ὅτις 

ο]δν. Οῇτορ. ἀνὴρ εἰς} ἀνὶρ εἰν ς. εἰς τὴν παρεμβολὴν --ἐκ- 

,λησίαν) ἀπὸ Ἰαξὶς Γαλαὰδ εἰς ταρεμιδολὴν τῆς ἐχχκλησίας Ἅχπι. Ι. 
Αππ. Ἑὰ. ἀπὸ ἸΙαξεῖς Γαλαὰδ) ἀπὸ Ἰὰδ εἰς Γαλαάδ' ὅ ὅτι ὅρκος 

ἣν ἐπὶ τὸν μὴ ἀναβαίνοντα ϑανάτῳ ϑανατωθῆναι αὐτόν γ6. ᾿ἸΙαξὶς 
Γαλαὰδ Οεοῖρ. ἀπὸ ᾿Αδὶς Γαλαὰδ δῖαν. Οἰΐτορ. Ἰαξδεῖς] Ιαξις᾿ 

(18. (γ1144 ες ἃ τηᾶῃι τες. εἰ ἤς {ετηρεγ.) 30. (οπιρὶ. δ[αν. Μοίᾳ. 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν] 76. εἰς τὴν ἐκκλησίαν---Ἰαξεῖς Γαλαάδ τὰ 
ἢη. οοτη. {64.}] α 77. τὴν ἐκκλησίάν] κ᾿ τὴν 18. 

Χ. ὦ’ Τοι. οοπι. γ1,) )γ6. ἐπεσκέπη) απεσχκοπει 111. εἐπεσχο- 
- ἐπεσκέπη ὃ λαὸς] 

ἐπίσκεψαν τὸν λαὸν ϑἰαν. καὶ ἐκ] καὶ (δ δκ (σοττ, 134.) Οδοτρ. 
5]αν. καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ) καὶ ξκ ἐξὶν Χ. καὶ δὲ κκ ἐξὶν τϑ. οὐκ 

ἣν] ιδς βκ ἐξὶν ΙΝ, 10».29» ς» 64) τοϑ, 121) 128. Οοπρ}. ΑἸά. ΑἸεχ. 
κὐον ρυκ ἐρὶν ΧΙ, το. ἰδ εκ ἦν ς4,) 58) 82, τού, ἰδ ἐκ εἶν (ες τῆοχ ἴῃ ἢ 

οοηνετίο.) 7 ἐκεῖ ] α 53») 57» 82. ἀπὸ οἰκάντων] πὰ οἴκε 
Ατη. 1. Αγ. Εα. οἰκέντων} τῶν κατοικαύζων ΙΝ, τς, 18, ς8; 
64) 75, 82, τού, 108, 128, 124. (ὐἴηρξ. κα τό, 44) ς2, ς7, 236, 
217. (δῖ. Νὶς. κατοικοντῶν ς4;); 2090. τῶν οἰκόντων ΑἸά,. ΑἸεχ, 
ἸΙαξὶς] Ιαδεις (ἂς ᾿π|τ4) 1, 29, 44) 559 58) 64) 1215, 134» 144) 200, 
422). ΑΙ4, ΑἸεχ. (δῖ. Νίςο. Αᾷεις 131. ᾿Ιαξὶς Γαλααδ] ἐν 
᾿Αξδὶς Γαλαὰδ (ῆς ἰητ4) 8[αν. Οἴἶτοσ. ἐν Ἰαξὶς Γαλααϑ δῖαν. 
Μοίᾳ. Γαλααδ] - οτι ορχος ἐπι τὸν μὴ ἀναδανῖα, ϑανατω ϑανα- 
τωϑηνῶι αὐτὸν ζ4. -ἔ δαάεπ), πἰᾷ αναδαινοντὰ Ρῖο αναξαντα, ς8. 
“Ἑοτι ορκὸς ἣν ἐπὶ τὸν μὴ ἀναβαίνοντα ϑανατω ϑϑανατωϑηναι αὐτὸν 

55» τού, 134- -Ἐ εδάεηυ, πἰ ἢ ὅρκον ἥν, 82. -Ἐ ὅτι ὅρκο (Ε) ἐπὶ τὸν 

μὴ ὠναξαίνοντα, ϑανάτω ϑανατωθήναι αὐτόν ὃς. 
Χ. ἀπέςειλιν] απεριλαν ΙΝ. αἀπεςειλαν Χ, ΧΙ, 1-ς, 18, ς8, 64, 

1οϑ, 121. (οιηρὶ. ΑΙὰ, ΑΙεκ. Ασπ). 1. Ασῃι. Εὰ, εξαπερςειλεν 7 ς, 
"6, τού, 134. απιρῆλεν 144. ἢ συναγωγὴ] ὁ λαὸς Ατη,. 1. ΑΓΠ). 
Ἑὰ. ἀπὸ υἱῶν] απο τῶν υἱὼν ΙΝ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 30, 44) ξ4» 

6, ς8, 64, γ7ν τούς 121) 128» 131) 1347 1447γ200, 236,37. (ΟΠΙΡΙ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. (δὲ, Νίο. Αγπὶ. τ. Ατπη. Ἐά. α απὸ ςξς. καὶ απὸ τῶν 

υἱων 5). ἀπὸ υἱῶν τῆς δυνάμεως) ἀπο τῶν νιων πὶ πα δυναμεως 
(πᾶ νόχ μῖο Ἔχοϊάϊ) 75. απὸ τῆς δυναμεως τῶν νων 1το8. κ τῆς 
δυνάμεως Θεοτγρ. λ ἀπὸ υἱῶν ϑῖαν. Οἰἶτορ. τῆς δυνάμεως} αὶ τῆς 

βξ. καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς λέγοντες} λεγούες, καὶ ἐνετείλατο αν- 

τοις λέγοντες (ς υἷκ. ἔεγε ρεσὶϊτ.) 7 ς. ἐνετείλαντο] ἐνετείλατο 82. 

ΑΙά. λέγοντες} λεγουσαι 77. Πορεύεσϑε} τοὐρευϑητε ΙΝ, Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 29, 54, 58, 58, 64, 71, 7γς, 82, τοϑ, ταῖν 148. Θοπορῖ, 
ΑΙά. ΑΙοχ. καὶ “Φατάξατε] καὶ στατάξετε ΑἸτη. 1. Ατη. Εά, 
« καὶ Θεοτς. τὰς οἰκᾶντας} τοανΐας τες οἰκεντας ΙΝ, ΧΙ, ςΒ. 
παντὰς τὰς κατοιχανίας Χ, τς, 18, 19, 549) 64, 755 82, τού, τοϑ, 
121) 134. (οπρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. Οεογρ. κα οικεντας τό, 447) ς79 77» 

237). τοὺς χατοικεύϊας 39, 30, 53, ςό, γι, γό, τ28, 209, 236. (αἴ, 
ΝΙς. κα ξ2. τοὺς κατοίχους Ατηι. τ. Απῃ. Εα. ἸΙαξεῖς} την 

ἴαβεις ς2; τού, 134. Ἰιαξὶς (ἢς ἰητα) (οπιρὶ. Ἰαξεῖς Γα- 
λαὰδὴ τὴν Ιαξ γό6. ἐν Ἰαξὶς Γαλαὰδ Αττι. 1. Ατηι. ἘΔ. Ἰαξὶς Γα- 
λαὰδ.᾿ Οεοτν. Γαλαχδ) κα τού, 134. ἐν σόματι ῥομφαίας} 

αἰχμῇ μαχαίρας Αἴ. 1. σῇ. Ἑά. ῥομφαίᾳ δῖαν. ῥομφαία] 

“Ἔ καὶ τὰς γυναικας καὶ τὸν λῶον τό, 44, 52, 57, ιν δι. 23 200, 

236, 3237. (αι. Νῖο. Ὁ γυναῖκας καὶ τὸν λαὸν αὐτὼν Οεοῦρ. -Ἐ τὰς 
γυναῖκας καὶ τὸν λαὸν 8᾽Ι1ν. ῥομφαίας----ττἂν ἄρσεν ἴῃ σοτη. (64. 

βομφαιας και τας γυναικᾶς καὶ τον λαὸν, και τος ὁ λογος ον ἐποιησίε 

τᾶν ἀρσινικον ἸΨ. ἢο, πἰ ον τοιησέτε, Χ, 15) 18) 19, 29, 30, ς4» 
ξξ, (8, 82, τού, τοϑ, 121») 128, 134. (σῃῃρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. ὥς, πἷ4 

ὃν τσοιῆσεις, ΧΙ. ἔς, πῆ ον τοοιησεται, ᾽ς. 

ΧΙ. Καὶ τᾶτο ποιήσετε] χαν ὅτος ὁ ᾿λογὺς ον ποιησετεόά4. ἔς, 

πΙἢ ποιήσητε, 71. 7γ6. καὶ τᾶτο χρῆμα ἐςὶν ὃ ποιήσετε Αττη. 1. ΑΥΠῚ. 

Ἐά. τξτο δὲ ποιήσετε 5αν. Οῆτορ. ἄρσεν] ἀρσενικὸν τό, 44, 53, 

55, 56; 57, 64, 71, 76, 77, τού, 131) 144, 409, 236, 237. (ας. Νῖο. 
καὶ πᾶσαν γυναῖκα ὅς. αἀ Πὰ. σοπ).] καὶ πασας γυναῖκας γινωσκεσας 

χυτὴν ἄρσενος αναϑεματιειτε 10. πᾶσαν] σᾶσα ᾽ς. εἰδυϊαν] 

γεινώσχσαν ΙΔ. γινωσκασαν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ς4, ς ς, ς8, 64, 

71). 76, 82, 1ο8, 121) 128, 134. (οπῃ)ρί. Αἰά. ΑΙεχκ. γιγνωσκεσαν 

)ς. γινώσχεσα (0) τοό. ἣ εἰδὴ Ατῃη. 1. ΑΥπν. Εά. Θεοσ. κοί. 
τὴν] τὴν κοίτην Αἴτῇ. 1. Αγη). Ἑά. 

ἀνασεματιεῖτε)] αναϑεματιειται τιο8. αναϑεματιεῖτε---τετρακοσίας 
ἴῃ οοτὴ. (64.] αναϑεματιειτε καὶ εὐρον απὸ τῶν κατοιχεντων ἴαξεις 

τετρακοσιας ΤΥ. δυοιΐψια Μθ6. τὰς ϑὲ ταρϑένους ὅς. 34 δη. 
σοπι.} , 1ς,) 29, ξζ» 64, τοϑ. (πρὶ. ΑἸεχ. τὰς δὲ παρϑένες 
ΔΕ ΕΙΟ »ΝῈ ΕἸ τασαν δὲ γυναῖκα παρϑένον περιποιησασϑε τ8, 76, 
τού, 134. πασᾶν δὲ νεανιδα παρΐενον περιποιησασϑε ς4, τ58. τὰ- 

σαν δὲ νεανιδαν πάρϑενον περιποιησασϑαι 75. τασαν δὲ παρϑενον 

νέανιδα περιποιησασϑε 82. α Απῇ. 1. Ασπλ. Ἐά. περιποιήσεσϑε} 

σε 'ποιησασϑε Χ, τό, 44, ς3») 57) 77. 1319) 200, 236, 237. ΟΔϊ. ΝΙσ, 
καὶ ἐποίησαν ὅτως α 54, 7ξς, 76, 82, τού, 134. Απῃ. ᾿. Ασ. Ἑά. 
ὅτως} ὅτω Ὁ δῖ. Νῖο. 

ΧΙΙ. εὗρον] εὔρων (ἢ) ης. ἀπὸ οἰκάντων] απὸ κατοικεντωρ 

Χ, ς8, τοϑ. απὸ τῶν κατοικαντῶν τς, 18, 64, 148. (οιηρί. ΑἸοχ. 

ἐν τοῖς κατοικεσιν ς4) 73. 82. απὸ τῇ λᾶξ ξς. πὸ τῶν οἰκάντων 
ΑἸά. ἀπὸ οἴκου Ατπι. τ. Ατγπι. ἙἘά. ἸἸαξεῖς} ἀπὸ Ιαξεις γι. Ἰαδ 

εἰς γό. ἸΙαξὶς Ατηι. τ. Ατπι, Εά. ἐν ̓ Ἰαξὶς 58᾽1ν. Γαλααδᾳ τό, 
44) ς7» 77. 131) 236, 237. νεάνιδας παρϑένους] Ττ. Χ, ΧΙ, 20, 
20, 53) ςς, τό, ςβ, γό, τοῦ, 121, 124- ΑΙά, αἵτινες αἱ ας, τ 
20, ζ 45) 64, γς, 82, τοϑ, 158; Οοπιρὶ. Αἴεχ. αἵτινες ἐκ---ἄοσενος 

α οὕπι ἱπιετιηεά. Χ. αἵτινες οὐκ---καὶ ἤνεγκαν] καὶ ἐκ ἐγνωσαν 
χοιτὴν ἀρσενος και ἤγαγον 19. αἰτινες οὐκ ἐγνωσαν κοιτὴν ανδρος καὶ 
ἤγαγον ς8. αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν] ἢ ἐκ εἶδε Ατπι. τ. ὥνδρα] ἂν- 
δρας 15) 29, 54» 77. 121; 128. Αἰά. ἄνδρα εἰς} α 52. ἄνδρα εἰφ 

χοίτην ἄρσενος) κοΐτην ἄρσενος εἰς τὴν κοίτην ἄρσενος ΑΓπ.. τ. κοίτην 
ἄρσενος Οεογς. δἰαν. εἰς κοίτην ἄρσενος] εἰς τὴν κοιτὴν γύναῖκος 
82. ἄρσενος} γυναικος 54, 75, 76) τού, 134. κα ξξ: ἤνεγκαν) 
ἡγᾶγον Χ, ΧΙ, τς, τϑ, 29, ξ4, ὅῳ, γζ, 76, 82, τοῦ, 1οΟϑ, 121, 128, 

134, 200. (οπηρὶ. Αἰά, ἥγον Αἰεχ. ἤνεγκαν αὐτὰς] ηλϑὸν ξς. 
εἰς Σηλὼμ] ἐν Σηλωμ τό, 44, ς75 77» 131) 209, 236. (αἵ. ΝΊς. ἐν 

Σηλων 23). Σηλὼμ] Σηλω Χ, τς; 18, 29, 30, ς3, (4) ς6, ὅ4, γό, 
82, τού, το, τ2τ, 128, 124. Αἰά. Αττη. 1. Αστιν, ΕἘά. Σηλωϑ ΧΙ, 
Σιλω 7ξ- Συλὼ (ῆς ᾿η8π} Οοπλρὶ. Σελὼμ Οεοτζ. τὴν ἐν] ἣ ἐς!ὶν 

ἐν Χ, 1ς, 18, 29, 30, ζ4») ξ5», 589 71) 74) 82» τοῦ, τοβ, 121) 128, 
134, 2ο9. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸἰεχ. ἥτις ἐςὶν ἐν )γ6. τὴν ἐν γ}] ἢ ἐςιν 

(αἀάϊε. 'π πιαῦρ. (Ὁ -:.) ἐν γῇ 64. ἥ ἐςὶν ἐν τῇ γῆ Ατηὶ, 1. Απη. ΕΔ, 
δῖαν. ἥ ἐςὶν ἐν γῇ Οεοτρ. 5 

ΧΙΠΙ. Καὶ ἐὠπέςειλαν---καιρῷ ἐκείνῳ ἷπ οοπι. {ε4.} καὶ ἀπεροιλὲ 
“προς Βενιᾶμιν προς τοὺς υἱδς Ἰσραὴλ ἐν τῶ καιρὼ ἐκείνω 237. ἀπέ. 

ςειλαν) απεςειλεν 11,111, ΧΙ, τό, 29, 53) 54) ςζ, 47) 48, 71, 77» ἴ2τ, 

131) 1445) 209, 236. ΑἸά. (αἴ, ΝΊς. Αγπι. 1. Ασπι, Εά. δῖαν. Οἴτορ. 

καὶ ἐλαλησαν) καὶ ἐλάλησε 71. ΑΙά. , Πῖς 7ξζ. κ κᾶι 77. καὶ 

ἐλάλησαν---Ῥεμμὼ»] προς τοὺς ὑμες Βενιαμῖν ἐν τῇ πετρᾷ Ῥεμμὼν καὶ 
ἐλαλησαν αντοις ξΞ4, ϑὁβ.: πρὸς τὰς υἱδς] κα τας ὑμεῖς 18) 18, 44) ς 3, 

64, τω8, (13:1. μαθεῖ π᾿. τος. .) 144. διδεῖ Ὑὐν υἱὸς δ Χ ἰπ ομαγδῶ, 

ταΐηοῖε ΑἸδχ. μετὼ τῶν υἱῶν Αἴ. 1. Ατηι. ΕΚ. τοῖς υἱοῖς Οεογξ. 

πρὸς τὲς υἱὲς Βενιαμὶν} τρος σον Βενιαμειν. 111.- προς τον Βενιᾶμεν 

τοβ. πρὸς Βενιαμὶν (δι. Νῖο. τὰς υἱὲς Βενγα μὴν: --ἐπέρρεψε ἴπ 

οοιη. {ε4.} α ἐμ ἱπίεγηθά, τό, ς2, 
υἵχυε τἀ ἠρὸς τὰς υἱὰς ἴῃ σοπι. [64.] α 236. ἐν τῇ δέτρᾳ] τοὺς εν 

τὴ πέτρα ΧΙ, τό, ς8, γό, τού, 134. Οοπρὶ. ἔς, οὐπὶ τὰς ἴῃ Οπατδῶ, 

τηΐποσε, Αἰεχ. τὸν ἐν τῇ πεῖρα τς, 18, 29, 64) 71) τοβ, 129, 1444 

Καὶ ἀπέςειλαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ, χαὶ. 

ἄρσενος ἄῤῥενος ΟΑτ, Νίς. 

Βενιαμὶν ἐν τῇ πέτρᾳ ζο. 



ΚΡΙΤΑΙΙ. 

ἐπέςρεψε Βενιαμὶν πρὸς τὸς υἱὸς Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ, καὶ ἔϑωχαν αὐτοῖ
ς οἱ υἱοὶ ̓σραὴλ 

τὰς γυναῖκας ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Ἰαδῖς Γαλαάδ' χαὶ ἤρεσεν ἄυπθΙς ὅτω. Καὶ 

ὁ λὰὸς πταρεχλήϑη ἐπὶ τῷ Βενιαμὶν, ὅτι ἐποίησε Κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς Ἰσραήλ. πἀξαὶ 

εἶπον οἱ πτρεσξύτεροι τῆς συναγωγῆς, Τί ποιήσωμεν τοῖς πτερισσοῖς εἰς γυναῖκας: ὅτι ἠφανίσθη 
Ξ.Ν Ν ΄΄ 
απὸ Βενιαμὶν γυνή. 

2 υ,͵ “.-: ρ 2 4 ωὴ 9 ρ ρὸ ἰω 7 "π 

τι φυλὴ ἀπὸ Ἰσραὴλ, Ὅτι ἡμεῖς οὐ δυνησόμεϑα δδναι αὐτοῖς γυναῖχας ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 

Καὶ εἶπαν, Κληρονομία διασωζομένων τῶν Βενιαμίν' χαὶ ἐλ ἐξαλειφϑήσε-. 

ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγοντες, ᾿Επικατάρατος ὁ διδὰς γυναῖχα τῷ Βενιαμίν. 
ΐ ΄ 23 Ν »» ε “ » εν “ » ς΄κ 5:5 ὦ ᾿ς 

Καὶ εἶπαν, ᾿Ιδδ δὴ ἑορτὴ Κυρίε ἐν Σηλὼμ ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἥ ἐςιν ἀπὸ Βοῤῥὰ τῆς Βαιϑὴλ, 

κατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδᾷ τῆς ἀγαξαινόσης ἀπὸ Βαιϑὴλ εἰς Συχὲμ, χαὶ ἀπὸ νότε τῆς Λε- 

τῶν ἐν τὴ πετρα 30. δὲ ἐν τῇ πέτρρ δῖαν. ἐν τῇ πέτρᾳ--Βενιαμὶν 
ἴπ ςοιη. 64. α οὔ πὶ ἰηϊεγηθά. 727. (13τ. ΠΡΡΙ. ἰπ τηᾶτρ. τ]. τες.) ἀπ- 
οἷδ ἱποϊυάϊε (αι. Νὶς. ἐν τῇ πέτρᾳ Ῥεμμὼν] οἱ ἦσαν ἐν τῇ Ῥεμὸν 
Ατπι. τ, οἷ ἦσαν ἐν τῇ πέτρᾳ Ῥεμὼν Ατη). Ἐὰ, Θεοτρ. εμμὼν} 
Ῥεμμὼωϑ ς6. Ῥεμξων γι. ἐκάλεσαν] ἐκάλεσεν 18, τς) 719 τοῦ. 
ἐλάλησαν αὐῇοις καὶ εκαλέσαν 75. ἐκάλεσαν αὐτὲς] ἐκάλεσεν αὖον 
ΧΙ, 29. εἰς εἰρήνην] εἰρηνὴν ἐν Σηλω ς4. ἐν εἰρήνη Οοπηρὶ.- μετ᾽ 
εἰρήνης δίαν. εἰρήνην) -Ἡ ἐν Σιλὼω 7ς. -Ἐ εν Σηλὼ γό, τού, 134. 
-Ἔ Σηλω 82. 

ΧΙΜ. ἰἐπέρρεψε] απερρεψε τς, τ8, 64; 7; γ6, 82, τό6, τοϑ, 128; 
134. Οὐπιρ!. Αἰεχ. ὀρὸς τὰς υἱὲς---ἐκείνῳ] ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
πρὸς τὰς υἱὰὲς Ἰσραὴλ Ατχ). τ. Απη. Ἐά. Ἰσραὴλ] - ἐν Σηλω 
ξ4.82. Ἔ ἐν Σιλω 7ς. -Ἐ εἰς Σηλω 76, τού, 134. ἐν τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ. ἐν τῷ ἐκείνῳ χαιρῷ Οεογρ. ϑἴαν. ἔδωκαν αὐτοῖς--- Ἰαξὶς] 

« εδῶκεν αὐοις τὰς γυναίκας αἰτινες ἦσαν εκ τῶν γυναικὼν ἸΙαδεις ΧΙ; 

οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ] , τς, 29, 545 ς 6» 58, 64) 71, 7ς, 76, 85, τοῦ, τοϑ, 
15ι, 128, 134. Οοπιρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. Ατπ). 1. Ασῃ. Ἐά. τας γυναῖ- 

- καρ] γυναῖκας ταύτας Ατηϊ. 1. Απη. ΕΑ. α ϑίαν. Οἴτορ. ἃς 
ἐζωοποίησαν] κα 71. ἃς ἐφωοποί. ἀπὸ τῶν ϑυγατ.] αἰτινες ἦσαν εἰ 
τῶν γυναικὼν 159 18, 10,29, 30; 54) ὅᾳ τόβ, 121, 128. Οὐγηρί. ΑΙά. 
Αἴεχ. αἰτινες ἤσαν ἐκ τῶν ϑυγατερὼν (4, ς8, γό, 82, τού, 134. αἱ» 
τινες εἰσαν εκ τῶν ϑυγατερῶν ς. αἷ ἦσαν ἐκ τῶν γυναικῶν Αἰτη, 10 
Ἄγ. Εαὰ. ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Ἰαξὶς] ἐκ τῶν νιων Ιαξεις “1: 
Ἰαξὶς} Ιαξεις 19, 128, 131. ΑΔ, Ιαξης 76. ἤρεσεν] ἡρεσαν ς 3. 
ἤρεσεν αὐτοῖς ὅτω] εκ ἡρκεσϑησαν αὐοις ς4; ςβ, 7ς, 76, 82, τού, 134. 
ὅτω] ὅτως τό, τ8, 29, 64, 121, 1319 144. (ομρί. ΑἸοχ: 

ΧΥ. Καὶ ὁ λαὸς] ὁ δὲ λαὸς Οξογρ. Καὶ ὁ λαὸς τταρεκλήϑη] 
κχαι τοαρεκληϑη ο λᾶος ξ4, 79 82. ἐπὶ τῷ Βενιαμὶν] τὰ Βενιαμιν 
1ο8. αὶ ἐπὶ Ο(ομΡὶ. τῷ Βενιαμεὶν ΑΪοχ. ἐποίησε) τεποίῆχε ξ4,)ς. 
ἐπεποιηχει 82. Κύριος] ο Κυριος τς» 18, 64, τοβ. ΟοΙΗΡΙ. ἐν 
ταῖς] ἐν τοῖς 75. ἐν ταῖς φυλαῖς] ἐν μέσῳ τῶν φυλῶν Ατη;. τ, ΑἸτη. 
Ἑά. 

ο΄ ΧΨῚ. εἶπον] εἶπαν Χ, ΧΙ, 1ς) τό, 29, 44, ς ς, 77.) 1219) 131, 144, 
336, 237. ΑἸά, ΑἸεχ, δῖ. Νίο, οἱ πρεσβύτεροι) . οἱ Ατηι. τ. 

Ἄτη). Ἑα. τῆς συναγωγὴ} τῇ συναγωγῃ τ6. ΤΙ] τοι ης. 
τοοιήσωμεν τδοιησομεν 64. Οοπηρὶ. ΑἸά. τοῖς περισσοῖς] τοῖς ἐπι- 
λοιποῖς 29, 30, 55, 75. ΑΙεχ. τοῖς υπολοιΐοις ς8, 71) 76. τοῖς 
τσερισσοῖς εἰς γυναῖκας] τοῖς επιλοιποις εἰς τὰς γυναικας Χ, ΧΙ, τς, 
18, 10, 54. 64, 82, 1τοϑ, 121, 128. Ο(οπρὶ. ΑἸά, τοῖς υπολοιποις εἰς 
τὰς γυναιχῶς τού, 1214. καὶ ἕνεκα τῶν λοιπῶν γυναικῶν Αττη. 1. 
Ατα), ΕἘά. οὗ κατελείφϑησαν εἰς γυναῖκας Οεοτρ, ἡφανίσϑη} 
πφανιξαι 18, 19, 54) 64, γ6, 82, τού, 128, 134. (οπιρ!. ΑΙοχ. ὑφά- 
νηςε (ἢ) ᾽ς. ἀπὸ] ἐκ τὰ Χ, ΧΙ, εξ) 18, 20, 30, ς4, ξς, ςβ, 64, 
71,785. 76, 82, τού, τοϑ, 121, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἀπὸ 
Βενιαμὲν γυνή] γυνὴ ἐπὸ Βενιαμίν Απτῃ. τ. Ατιη. Ἐά, 

ΧΥῚῚ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπε τοβ. Οοτηρ!. α 8ϊαν. Μοψ. Καὶ 
εἶπαν---απὸ Ἰσραὴλ] καὶ πως ἐγαν κληρος διασωξζομενος τῳ Βενίαμιν 
εἰς χληρονομιαν" καὶ οὐ μὴ εξαλιφϑη φυλῃ :ζ. Ἰσραὴλ ς4, ἔς, πἰῆ 
ἐξαλειφϑη, 82. καὶ τως εςαι χληρονομιῶ διασεσωσμενη τῷ Βενιαμίν, 
χαι οὐ μη ἐξαλειφϑὴ φυλὴ εξ Ισραηλ 128. Καὶ εἶπαν, Κληρονομία } 
καὶ πὼς ἐζᾶι χληρονομια ςδ, ΑἸά. καὶ... κληρονομία (1ος. εγαίις, 
τηᾶηυ ΤΕῸ, ἤΙρρΙεῖ, πὼς ἐσα!) 121. Καὶ εἶχαν, Κληρον. διασω. 
ζομι. τῶν Βέν.] κουπὶ ἰπιογπηθά, ςς, καὶ πὼς ἐξὶ χλῆρος διασωζομενος 
τῶ Βενιαμην εἰς κληρονομίαν ὃς. Κληρονομίχ--- απὸ Ἰσραὴλ] κλη- 
ρονομια διασεσωσμενη τῳ Βενιαμεῖν, καὶ αὶ μὴ εξαλειφϑὴη εξ Ἰσραὴλ Χ. 

, ἤρ, ἤπε καὶ, ΧΙ]. πῶς εςαι χληρος διασωζομενος τῶ Βενιαμιν εἰς κλη- 
βονομιαν, καὶ οὐ μη ἐξαλειφϑη φυλὴ εξ Ἰσραὴλ γό, τοό. ῇς, πἷᾷ δια- 
σοζωμενος, 1.14. κληρονομία διασεσωσμένη τῷ Βενιαμεὶν, καὶ καὶ μὴ 
ἐξαλειφϑη φυλὴ ἐξ ̓ Ισραήλ ΑἸεχ, Κληρονομία, διασωξζομένων τῶν 

Βείαμιν} κληρονομία διεσωσμένη ἐςὶν ἐκ Βενιαμὶν Αἶπη. 1. Ατηχ. Ἑά; 
καὶ ὡς ἕςαι κληρονομία διασωδομένων ἀπὸ Βενιαμίν ϑἰὰν, Μοίᾳ. δια- 

σωζομένων διασεσωσμενων 30: διασωζομένων τῶν] διασέσωσμενων 

τω τς, ς8, 64. διασωζομενων τω τό, (3, τό, ς7, 131) 144) 200, 237. 
διασεσωσμενὴ τῶ 18, 10, 29, 715 108, 121. (ΟΠΊΡ]. ΑἸά. τῶν Βε- 

νιαμὶν] τῷ Βενιαμὶν (αι. Νίς. ἀπὸ Βενιαμὶν δϊαν. Οἴἶτορ. καὶ 

οὐκ] καὶ οὐ μη 71. καὶ μὴ Ατην. τ. Αγην. Εα. ἐκ ἐξαλειφϑήσε: 
ται] οὐ μὴ διακοπὴ τς. καὶ μὴ εἐξαλειφϑὴ 18, 29, 30, ς ς,) ςβ, ὅ4, τα 1- 
Θοπρὶ. ΑἸά. οὐ μη εξαληφϑὴ 19. βκ ἐξαληφϑει )ς. καὶ μὴ ἔξαλει- 
φῆ ιοϑ8, φυλὴ ἀπὸ] Βενιῶμιν φυλὴ απο 226. ἡ φυλὴ ἐξ Ατηι, 1. 
Απῃ. Ἐά. ἀπὸ Ἰσραὴλ] εξ Ἰσραηλ τς, 18, 29, 30, τό, ςϑ8, 64, 7 ᾧ 
1τοϑ. (οΠΡ]. α ἀπὸ ς 9 τῶι. Αἰά. 

ΧΙ. Ὅτι ἡμεῖς) καὶ ἡμεῖς Χ,, ΧΙ; τς, 18, 19) 30, ς4,) (ς6. 

επηεπάαι.) ς8, 64, 71, 75, 76, 82, τού, το8, 1215) 128, 134: (οἴηρΐ: 
ΑἸά. ΑἸεχ. Αὐπι. τ. ἄστη. Ἐὰ. Οεογρ. δαν. οὐ δυνησόμεϑα] οὐ 
δυναμεϑα 18, 128. Αἰτῃ. τ. Ατπι. Ἐά. καὶ μη δυνησομεϑα 19. καὶ δυ: 
νησωμεδα 7ς. τῶν ϑυγατέρων] α τῶν Αττῃ. 1. Ατπι. Ἐ4. ὠμός: 
σαμεν] ὥμοσαν ϑῖαν. Μοίᾳ, ἐν υἱοῖς] οι νοι Χ, ΧΙ, 1-ς» τό, 18, 
30, 30, 44) ζ2,) 53, ζ, τό, 7, ς8, 64,. γ1, 27,4 1ο8, 121, 128, 1212 
1445 200, 236, 237. Οομρ]. ΑΙ4, ΑΙεχ. σαι. Νίο. τοαΐ]ες οἱ υἱοι 
4, 82, τού, 134. ταανΐες νιοι 7ς,) γ6. υἱοὶ Αἴτη. τ. Αται. Εά, 5[αν. 
Μοίᾳ.. λέγοντες] καὶ ἐλέγομεν Αττη. τ. Ατπτι. ἘΔ. Θεοῦ, Ὁ Ἐπι- 
κατάρατος] ὅτι ἐπικατάρατος ἔςαι Αττη. 1. Ατη]. Εά. ὁ διδὰς 
τας ο διδὲς γ6) τού, 134. ὃς δώσει Αγ, τ. Ασα. Εᾶ, πᾶς, ὃς δί- 
δωσι ΟΘεοτρ: 

ΧΙΧ, Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπῶν 19, τοϑ. καὶ εἰῆον οἱ τορεσθυτεροὲ 
τῆς συναγωγῆς τοῖς υιοις Βενιαμιν ς4, 82, 114. ἴς, οἰΠΠΊ εἰπᾶν ΓΙῸ εἰ-- 
πον, τς) 76. ὥς, οὑπὶ Βενιάμηὴν ῥγο Βενιάμιν, )ς. κιούό. Ἰδὲ δὴ] 
α δὴ Χ, ΧΙ, 29, ς4, τό, γι, 75, 76, 82, τοῦ, 121, 134. Οοτηρὶ. ΑΙά. 
Αἰτη. τ. Απῃ. ἘΔ. Οεογρ. 81ν. αὶ ᾿ς, 18, 1ο, 64, ᾿οϑ, 128. ἤπθ 
δὴ, εἴ οὐΐη ἰδοὺ ἴῃ ομαγδές. πηίπογε, ΑἸοχ. δὴ ἑορτὴ Κυρίου] (δου 
εὐρτη τω Κυριω 30. ἑορτὴ Κυρία] ἑορτὴ τῳ Κυριῳ Χ, τς, 18, 10, ζ4; 
ςς; σύ, 64, 71, 78) 76, τού, τοβ, 121. 134. Οὐπρ!. ΑἸά. Αἴεχ. 
ἐωρτὴ τω Κυριω ΧΙ]. εορτη Κυριῳ 128. δ5[αν. Οἴἶξτορ. ἐγ Σηλὼμ] 
ἐν Σηλω Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 44, 537 55) τό, ς7, 64, 77, τοϑ, τῶτ, 
128, 131) 144) 236. ΑἸ4, Αἰεχ. (λξ. Νίς. ἡ εἰϑισμεένη ἐν Σηλωμ ςβ. 
ἡ εἰϑισμενὴ ἐν Σηλω 76, τού, 134. ἐρὶν ἐν Σηλὼ Ατηι. τ. Ατηι. Ἐά. 
ἐρὶν ἐν Σελὼμ Θεοῦ. ἐν Σηλὼμ ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας] ἡ εἰϑισμενὴ 
εξ ἡμέρων εἰς ἡμέρας ἐν Σηλω ζ4,) 82. ἡ ἱλισμένη (Π0) ἐξ ἡμερῶν εἰς 
ἡμέρας 5. ἀφ᾽ ἡμερῶν] εἶ ἡμέρων γό, τοῦ, 134. ἡμερῶν ΑΥ̓ΠῚ. 1. 
Απη. Ἐά, εἰς ἡμέρας} α εἰς ς-2Ζ. τῆς Βαιϑὴλ] τῆς Βεϑὴλ Ατηι. τ. 
Ασηι. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. τῆς Βεϑὶλ Οδοτρ. ρὸς Βεϑὴλ δῖαν. Οἰἶτονς 
κατ᾽ ἀνατολὰς} καῖα ἀνατολας ΧΙ, 18, 64, )ς. (αι. Νίς: κατ 
ἀνατολῶς--- ἀπὸ Βαιϑὴλ] αὶ 236. κατ᾽ οἰνατολὰς---Συχὲμ) χαὶι ἐς 
Σικιμα καΐα ἀνατολὰς ἡλιξ ἐν τὴ διοδὼ τη ἀναβαινβση εἰς Βαιϑηλ- 
τοό. κατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίᾳ ἐπὶ τῆς ὁδ8} κατ᾽ ἀνατολὰς τῆς ὁδα, 
Δττῃ. 1. ἄση, Εά. ἐπὶ τῆς ὁδ 5} ἀπο τῆς οδ τό, 44, ζ29 775) 209, 
237. Οἱ. Νίς. ἐπὶ τῆς ὁδξ--- Συχὲμ] ἐν τῇ διοδῳ τῇ αναξαινεσῃ εκ 
Βανϑὴηλ εἰς Σικιμα Χ, τς, 18, 29, 64) 71, 121. ΟοπιρΙ. ΑΙά. ἔς, 
ηἰ ἐν Βαιϑηλ, ςς. ἔς, πἰῇ εἰς Σικῆμα, ς8. ἔς, πῇ ανβαινξση, 128. 
ἐπὶ τῇ οὐῳ τῇ αναξχινεσῃ ἐκ Βαιθὴλ εἰς Σικιμα ΧΙ. ἔς, πίῇ ἐν τῇ 
ὁδῷ, ΑἸεχ. ἐν τῇ διοδῳ τῇ αναδαινεσῃ εἰς Βαιϑηλ καὶ Σικιμα ς4. 
ῆς, ἰῇ Σικημα, 82. εν τῇ διοδὼ τη ἀναδαινεδη εἰς Βεϑὴλ και Σικημα 
75. ἐν τῇ διοδῳ τῇ ἀναξαινεσῃ εἰς Βαιϑηλ καὶ εἰς Σικιμα 76, 134. ἐν 
τῇ διοδὺ τη αναθαινεσῃ εκ Βηϑλεεμ εἰς Σικιμα τοϑ. ἐπὶ τῆς ὁδὲ τῆς 
ἀναξαινάσης] ἐν τῇ διοδὼ τὴ ἀαναξαινεση 105 30. τῆς ἀναδαινέσης] 
ἢ ἀναβαίνει Ατπι. τ. Ατιι. ΕΔ, Οεοτρ. α τῆς ϑίαν. ἀπὸ Βαιϑὴλ] 
ἐκ Βαιϑὴλ 30. ἀπὸ Βηϑὲλ Ατη. τ. Αστη, Ἐά. ἀπὸ Βεϑὲλ Οεοτρ. 
ὠπὸ Βεϑὴλ ϑὅῖαν. εἰς Συχὲμ] εἰς Σηλὼμ Οαϊ. Νίς. εἰς Σικὶμν 

. 

4 

' ΚΕΦ. Σχί," 
:λά ὃς τὰς υἱὲ μὶν ἐν τῇ πέτρα ἡ ὃν, χαὶ ἐκάλεσαν αὐτὲς εἰς εἰρήνην. Καὶ ἐλάλησαν πρὸς τὸς υἱὲς Βενιᾶμιν εν τῇ σετραᾷ Ρεμμων, αὶ ρἩνΉν. 

τὶ 



ἜΣ ΚΡΙΊΙ 
κεφ. Σχι. προ Ἂς σους : μ 20. δωνά, Και ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βεγιαμὶν, λέγογτες, Πορεύεσϑε χαὶ ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπε- . τῷ » -- " ΝΕ Ὶ Ῥῳ Δ ; φι - ’ 2 - φΦῷ 241. λῶσι, Καὶ ὄψεσνε, χαὶ ἰδὲ, ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ ϑυγατέρες τῶν οἰκόγτων Σηλὼ χορεύειν ἐν τοῖς ψ ρ᾿ ΝΣ ΄ 3..-ς ἸαΡΑΝ: 3 ἢ Σ τ Ψῷ 3 » -9 βῷ , τς χοροῖς, χαὶ ἐξελεύσεσμε εχ τῶν ἀμπελώνων, χαὶ ἀὁρπάσατε αὑτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα ἀπὸ τῶν νυγα- ΄ ᾿ οὐ ᾿ψῇ 

2. τέρων Σηλῶμ, χαὶ ππορεύεσϑε εἰς γῆν Βενιαμίν. 
2 . 2 δ ΄, », δ Ὁ δον ἘΒΡΣ ες ᾿ ; 
ἀδελφοὶ αὐτῶν χρίγεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, χαὶ ἐρόμεν αὐτοῖς, "Ἔλεος “ποιήσατε ἡμῖν αὐτὰς, 

᾿ ρεύεσϑε ΟΘεοτς. 

᾿ὅπε οἱ υἴτοφις ΑΣΙ2. Σ. 

9 αὶ ἊΝ φ 3. Ὃ᾽' 2 " ͵΄ “ . ς “οἱ 8 7 5. ε ἐλάθομεν ἀγηῤ γυναίκα αὐτὰ ἐν τῇ ππαρατάξει, ὅτι ἐχ ὑμεῖς ἐδώχατε αὐτοῖς, ΝΟΣ. “ῳ “᾿ ᾿ ἂς ".ο . μελήσατε. Καὶ ἐποίησαν ὅτως οἱ υἱοὶ Βεγιαβείν". χαὶ ἔλαξον γυναῖκας εἰς ἀριϑ μὸν αὐτῶν ἀπὸ τὸς »“.΄΄φΦ ; 2 - τῶν χορευδσὼν ὧν ἥρπασαν" χαὶ ἐπορξύϑησαν, χαὶ 

Ατη. 1. Απη. Ἑά. καὶ ἀπὸ νότε τῆς Λεξωνὰ] καὶ ἀπὸ γοτε του 
Λιδανε τῆς Λεξονα 18. ἧς, Ὠϊῆ Λεξωνα, 1οβ. Οὐρὶ. ΑἸεχ. ἢς, ηἰῆ 
Λιξωνα, 128. καὶ ἀπὸ νοτῇ τὰἪ Λιξδανα εὡς τῆς Λεξωνα (4, γό, τού, 
134: ἢ, αἰδ Λεξδωνας, ς8, καὶ ἀπὸ νωΐᾳ τε Λιξανε εως της Λεδωνα 
8. απὸ νοτῇ τῇ Λιδανε τῆς Λεξωνα τ44. καὶ ἀπὸ νότα τῷ Λιξάνῃ 
ἕως Ἐλεδόν Ατη,. τ. ἢς, πἰῆ ̓ Ελεξών, Ατην. Ἑάὰ. 
Λιξανᾷ Λεδωνῶ (οὐά, Αἰτη. ἴτε5. καὶ ὠπὸ νότε τῆς Λιξανῷ Λεξενῶ 
Οοάά. Αττη. ἄυο. νότὩ } νοτϑ τῷ ςς. νότε τῆς Λεξωνὰ] γωτῈ 
τοῦ Λιδανε τῆς Λεδωνα 18. τῆς Λεξωνὰ] του Λιξανου τῆς Λεδωνα 
19, 64- Λιδανε (οοττ. {ὰρ. 80 αἱ. π.} ξς. τῷ Λιξανᾷ τῆς Λοβενὰ 
γι. Λίξανε, ἐς τῆς Λεξωνα ᾽ς. Λεδωνῶ]} Λεδω τό, 44) ς2, ς7, 
77,131) 336, 237. (αἴ. Νῖο. | 

ΧΧ, ἐνετείλαντο] ενετειλαῖο γε. 

νλ2νἉ  ᾽ “ 
Ἀ,Ἀα! αἸἼἾΟ γοτπ τῆς 

Φ ’ .Φῷ 8 
ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς ] ἐνετει- 

'λᾶντο οι υιοι Ἰσραὴλ τοῖς νιοις Χι, τό, 30, 44, ζῶ, ς6, ς7, 58, 77, 131, 
400, 236, 237. (αἴ. Νίς. τοῖς υἱοῖς Βενιαμὶν]: τοῖς υἱοῖς Ισραηλ 
τοις νιοις Βενιώμειν ΧΙ. λέγοντες] καὶ λέγεσι Ατηγ. 1. Ασῃ. Εα. 
Πορεύεσϑε] ἀπέλθετε 18) 18, 64, 128. ἀπελϑαΐἷε 19, τοϑ. Οοπηρὶ. 
πορεύθητε ς4,) 82. Ὡορευϑηται )ς. διέλϑατε ἍΪεχ, καὶ ἐνεδροεύ- 
σατε] κκαι 1], 1ζ. 

Ατπι. Ἐά. 
ΧΧΙ. Καὶ ὄψεσϑε] καὶ ὅταν ὄψησϑε ΑἸτη, τ. Απη. Ἑά, ὅ- 

ψεσϑὲ] οψεσϑαι ᾽ς. καὶ ἰδὲ} α Αὐτῃ. τ. Ασπι. Ἐά, Οεογρ. δἷαν. 
Οἴπορ. ἰδὲ, ἐὰν---ἶν τοῖς χοροῖς] (δου αἱ ϑυγατερες τῶν οἰκΕύων ἐν 
ἽΣηλωμ. ἐξερχονῖαι χορευεσαι χοροῖς ςς. ἐδν] ὡς αν Χ, ΧΙἉ, 1 ς», 18, 
10, 329» 30, 54) 58, 64, γ1, 75) 76, 82, τού, 1οϑ, 121, 128, 134. 
Οομιρὶ. ΑΙά, Αἰεχ, ὅτι πῃ. τ. Αγ ἙἘά. ἐξέλθωσιν] ἐξερχων- 
τῶι ς3. ἐξελεύϑασι Αγτη,. τ. Αγ. Ἑὰ. 
γατέραις (49) τό6. , αἱ Απῃ. τι. Ασῃ. Εά, τῶν οἰχόντων) τῶν 
κατοικεἼων 15, 18, ς4, 64, 75, 82,. τού, τοβ, 128, 134. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. τῶν κατοίκων ΑΥπι. 1. κατοίκων Αγ. ΕΔ, Σηλὼ] Σηλων 
Ἡ. Σηλωμ τό, 445 (ς7. ἢς ἴπτ8.} 131, 144..237. (αζ. Νς. εν Σηλω 
44,63. εν Σηλωμ 8, γ1. δδν. εν Σιλω )ς. Σηλω εν Σήλω γ6, 
134. ΑἸεχ. ἐν Σελὼμ δογρ. χορεύειν] χορευεσῶι 200. 
θεύειν ἐν τοῖς χοροῖς) χορευέσαι εν χοροις Χ, 10, τοϑ. Οοπρ]. χο- 
βευουσᾶι χοροῖς ΧΙ, 20, 71, 121. ΑΙά. χορευδσαι τς, 18, 64, 128. 
ἐν Σηλω χορεύειν ἐν ταις χορειᾶις 82, το6. χορεῦσαι ἐν χοροῖς ΑἸεχ. 
ἐν τοῖς χοροῖς χορεύειν Οεοῖρ. σα ἀμεεπάμηα οἰογοας ὅυζ. Βα -Ηεῦγ. 
τοὺς χοροῖς) ταις χορείαις ς45) 76, 82, 134. ταις χρριαῖς 75. κα τοῖς 
Ἀπ. 1. Ασπι. Εὐ. καὶ ἐξελεύσεσθε] α καὶ ς8. Απη. τ. Απῃ. 
Ἐά, Οεδοσρ. καὶ εξελευσεσϑαι γς. ἐκ τῶν ἀμπελώνων] ἀπὸ τῶν 
ἀμπελώνων Χ, ΧΙ, τς, 18, 64) 82, τού, 134. Οομηρὶ. ΑΙεχ. απὸ τῶν 
ἀμπέλων τοϑ. ἐκ τῷ ὠμπελῶνος δῖαν. Οὗτος. ἀμπελώνων] αμ- 
“ελων 7ζ. ἀρπάσαϊε} ἀρπάσασϑε τό. ἀρπασετε ςϑ, τοῦ. ΑἸεχ. 
Ἀπῃ. 1. πη. Εὰά, - ὡρπάσατε αὑτοῖς] αρπασέϊε 20. αρπάσατῳ 
ἑαυτῶ ξ. αὐτοῖς] εαυῖοις 11, τό, 44, 7, 77, 131) 144, 36,237. 
(αι. ΝΊς. αὐτοῖς ἀνὴρ] ἀνὴρ εαὐυτώ Χ, ΧΙ, 30, τό, ς8, 63, 121 
ΑΙΔ. ἑκαςὸς εαυτὼ (4, 75» 82, τού, 134. εχᾶςος αὐτῳ γό. αὖ. 
τοῖς ἀνὴρ γυναῖκα] ἀνὴρ γυναῖκα αὐτῶ τς, τ8, 64. ὑμῖν γυναίκοι 
ἀνὴρ εαὐϊω 19. ἀνὴρ γυναίκα εαυτῳ γ1. ϑ[αν. ὑμῖν ἀνὴρ γυναῖκα 
ἑαυτῶ το8. (ογηρί. ἀνὴρ γυναίκα αὐτῳ 128. ἐἰνὴρ ἑαυτοῖς γυναῖκας 
ΑΙεχ. ἀνὴρ ἕκαςος γυναῖκα Αχτη, τ, Αταϊ. Εά. ἕκαςος ἑαυτοῖς (ριο- 
Ρήε ταῖς κεφαλαῖς ἑαυτῶν) Οεοῖρ. ἀπὸ τῶν] ἐκ Απῃ. τ. Ασῃν. ΕἉ. 
Σηλὼμ] Σηλων (υϊ νἱάεῖυτ) ΧΙ. Σηλω 1ς, 18, 29, 53» 54, ξό, 64, 
78) 82, τού, 1τοϑ, 128, 134) 144) 200. ΑΙεχ. Αγηι. χ, Αὔω. Εαὰ. 
Σιλὼμ Ὑπεοάοτεῖ. Ω.. 28. ἰπ 74, Σελὼμ Θεοσ. καὶ πορεύεσθε} 
χαι ἀπελεύσεσθε Χ, ΧῚ, τς, τῷ, 29, 30, ς4, ςς, ς8, 64, 71, γό, 82, 
τού, 1οϑ, 128, 134) 209. Οοπιρὶ. Αἰεχ. καὶ εζελευσεσϑε 18, 121. 
χαι ἀπελευσεσϑαι 7ς. καὶ ἀπελεύσεται ΑἸά, καὶ ἀπάρατε καὶ πο- 

εἰς γὴν} αὶ ὙΥΡ 44. εἰς τὴν 4) 73, τού, 134. εἰς 
τὴν γὴν τοϑ. Οομρὶ. Απτῃ. σ. σι, Ἐάώ. 

ΧΧΙ], ὅταν] ὅτ᾽ ἄν 131, 144. οἱ τατ. αὖτ. ἢ οἱ ὠδελφ. αὐτ.] 
ἢ οἱ ὠδελφοὶ αὐτῶν] λ οἱ 44,7)ς. λὴ τοῦ. 

γοσ. 11. 

τες γ6, 200. 

.58, 63, 71... α 237. 

.44) 52, 53, 57, 77) 131) 144, 200, 236, ποιήσετε αὐτοῖς (αἴ, Νῖς, 

αὐτῷ ϑιαν. Οἴτορ. 

. Ἄγ. Ἐά4, εοῦρ. δ᾽αν. Μοίᾳ. εαυτὼ γ1. 

ἡ σα Υ ᾿ Τὼ τόολέμὼ Χ, ΧΙ, τς, 18,19, 20, 30, ς4) ςς» 64, 71, 7ς, 76, 82, ἐν τοῖς ἀμπελωσι) ἔν τῷ ἀμπελῶνι Αγ. 1.. 

αἱ ϑυγατέρε:] αἱ ϑυ- ᾿ 

χρον 

ΤΑ 1. 

.»»» 
“ Και ἐςαι ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ αἱ 

ὅτι οὐχ 

ς χλήρος ππλημ- 

ε ν᾽ ᾿ 9 Ν ἸΣΆ ξ΄ 2 Ὅ᾿ὉὉ ἃ ὑπεςρεψαν εἰς τὴν χληρονγομίαν αὑτωγ" χαὶ 

λ 134. πρὸς ἡμῶε] τρος υμας τς, τό, 18, 44) 43, 5, τό, 64, γ1, 121, 134. Αγηι, τ. Ασπν, ἘΔ. μεϑ' ὑμων γ6, καὶ ἐρξμεν} α καὶ ςβ. 
Ατη,. 1. Αγπι. Εἀ. Οθοσζ. καὶ ἐρῶμεν---ἡμῖν αὐτὰ] καὶ ἐρεμεεν 
ὥρος αὐτὲς, ἐλεησῶτε αὐτὲς Χ, ΧἸ, 18, 20, 547) ξξ) 757) 82, τού, τοϑ, 
121) 128, 134. (ομρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ἔς, οὔχὰ εἐλεησατε αὐτὰς 15 
ἴζῆριο, 30. καὶ ἐραμὲν τρος αὐτὰς τς, ὅᾳ. αὐτοῖς 19] τορος αὐ- 

"Ἔλεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτὰς] ἐλεησαῖε ἄντες το, ςζό, 
ποιήσατε ἡμῖν αὐτὰς] ποιησατε αυτοις τό, 

ὅτι δκ} ὅτ᾽ ἐκ ς7. ὅτι ἐκ ἐλάξομεν ἀνὴρ γυν. αὐτὰ} οτι ἐλαξον 
ἑαντοῖς γυναῖκα ἐκᾶςος αὐΐων το, ς4, )ς, 82) τοϑ. οτι ἐλαῦον ἐχαςος 
αὐΐων γυναικα ἑαυτοῖς γ6, τού, 124. ὅτι οὐκ ἔςιν ἀνὴρ λαδὼν γυναῖκα 

ἐλάξομεν} ἐλαξεν Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 445 ς2, 
ςς, τό, ς7, ς8, 63, 71, 77ν 121) 128, 226, 237). (ομηρὶ. ΑΙὰ. (δῖ, 
Νῖ΄ς, Αππη. 1. ἄσγπι. Ἑά4. θδογς. δϊδν. Μοίᾳ. ελαζον ςγ)64. γυναῖ- 
κα αὐτῷ} ἑαυτῷ γυναῖκα Οοαιρ. αὐτῶ} αὐτα Χ. ΑΙδοχ, Ατπς α, 

ἐν τῇ τπαρᾳταζει] εν 

τού, τοϑ, 121) 128, 1347) 209. Οὐρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. Ατπι. 1. Αγ, 
ἘΔ, ὅτι ἐχ ὑμεῖς] ου γαριυμεις 64. ΑΙεχ. καὶ ἐχ ὑμεῖς Ατι. τ. 
Ἀπ. 4. ἐχ ὑμεῖς δος. ὅτι ἐχ ὑμεῖς---ἀὐλημμελήσατε] οὐ 
γὰρ ὑμεῖς δεδωκαῖε αντοις" οτί εχ ὑμεῖς ἐπλημμελήσατε τς. ἢς, ουτὰ 
αὐτὰς ΡΓῸ αὐτοῖς, 18. οτι οὐχ ὑμεῖς δεδωκατε αὐτοῖς καῖα τὸν καιρον 
τῆς πλημμελείας, και ἀμαρτημῶ δχκ ἐξαι ὑμῖν ἐν τῶ πράγματι, ἀλλα 
δικαιοσυνη" ᾿νὰ μὴ τοορευϑωσιν ἐν τοις εϑνεσι λάξειν εαυτοις γυναίκας 
απο τῶν ϑυγατερων τῶν εἐχϑρων αὐΐων ς4. ἔς, οὐπὶ ἡμῖν ῥτοὸ ὑμῖν, 82. 
ὅτι ἡμεῖς ἐκ ἐδώκαμεν αὐτοῖς γυναῖκας ὡς ἐκ ἐξημάρτετε 8ϊαν. Οἴἶτορ, 
ὅτι ὑμεῖς οὐκ ἐδώκατε αὐτοῖς ὡς κλῆρος, ἐξημάρτετε ϑ5ϊᾶν. Μοῖα, 
ἐδώκατε] δεδώκατε το, 64, 7ς, γ6, τοῦ, τοϑ, 134. ΟΟΠΉΡΙ. 
τοῖς 2.] αὐτὲς 71. 

αὐ- 
ὡς κλῆρος] οτι οὐχ 29, ςζ2. καὶ ὁτι τς 121. 

ὡς κλῆρος τυλημμελήσατε] καὶ οτι οὐκ ἐπλημμελήσατε Χ. οτι οὐκ 
ἐπλημμελησαῖε ΧΙ, τό, 30, 44) 53) ζ6, ς7, 71) 77, 131) 144) 209, 
236,237. ΑΙΔ4. (τ, Νίς. καΐα τὸν καιρον ον ἐπλημμελησατε 19, τοϑ. 
ΟΟΠΊΡ]. διοτι ἐκ ἐπλημμελήσατε, καὶ ἀμαρτημια εχ εξιν ἡμῖν εν τω 
σραγματι, ἀλλα δικαιοσυνὴ, ινὰ μὴ ᾿σορευϑωσιν εν τοῖς εϑνεσιν λάξειν 
εαυτοις γυναικας ἀποίτων ϑυγάτερων τῶν ἐχϑρων αὐΐων ςς. ἔς, ουπη 
καὶ ἔκ ΡΙῸ διοτι εκ, ς8. οτι δχ, ὑμεῖς ἐπλημμελήσατε 64, 128, 
κατὰ τὸν καιρὸν τῆς πλημμελίας, καὶ ἁμάρτιμα ἐκ ἔςαι ἑαντοῖς ἐν τὸ 
(Π0) πράγματι, ἀλλὰ δικαιοσύνη, ἵνα μὴ τοορευϑῶσι ἐν τοῖς ἔθνεσι, 
λαβεῖν ἑαυτοῖς γυναῖκας ὠπὸ τῶν ϑυγατέρων τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν 7ς, 
καΐα τὸν καιρον τῆς πλημμελείας γ6, 134. καΐα τον καιρὸν τῆς 
πλημμελείας καὶ ἀμαάρτημα 8κ ἐξᾶ! ἡμῖν εν τω τπραγματι" ἀλλὰ δὲ- 

καιοσυνὴ" ἱνᾶ μὴ τοορευϑωσιν εν τοῖς εϑνεσι λαξεῖν εαυτοις γυναικᾶς, 
απὸ τῶν ϑυγαάτερων τῶν ἐχϑρων αὐΐων τοό. κατὰ τὸν καιρὸν, τλημ- 
μελήσατε ΑΙεχ. ὅτι τυλημμελήσαντές τι ὦσι Ατπι. τ, τ. Ἑά,. 
καὶ ὡς κλῆρος ὃ ἐπλημμελήσατε ὑμεῖς Οεοτρ. 

. ΧΧΠΙ. Καὶ ἐποίησαν] -ξ- ἑαυτοῖς 4, )ς, 82, τοό. Καὶ ἐποί. 
σαν ὅτως] καὶ ἀμαρτήμα εκ ἐξαν ὑμῖν ἐν τῳ τραγματι, ἀλλα δι- 
καιοσυνη, ἰνώ μὴ πορευϑωσιν εν τοις ἐϑνεσι λαξειν εαὐΐοις γυναικας ἀπὸ 
τῶν ϑυγατερων τῶν ἐχϑρων ἀυτων. καὶ ἐποιήσαν ἑαυτοις ὅτὼς γ6. ᾷρ, 
ΟοἵπΠὶ ἡμῖν ῥζὸ ὑμῖν» εἴ εϑνησιν ῥῖῸ εϑνεσι, 1244. ἅὅτως τὼς εαὐῇοις ς8.. 

οἱ υἱοὶ] οι 75. καὶ ἔλαθον] τ᾿ ἑαυτοῖς ξ4, ςς. εἰς ἀριϑμὸν] καῖα 
τον ἀριῦμον Χ, ΧΙ, τς, 29, 30, 54) 64,71) 76, 82, τού, 1τοϑ, 12:1, 128, 
134. Οοπρ]. ΑἸ4, ΑἸεχ. καΊα ἀριϑμων (οοττ. κατὰ ἀριϑμον) 18, 
καΐα αριϑμον ςς, 209. κατῶ τῶν ἀριϑμὼν (Ης) )ς, εἰς ἀριϑμὸν 
αὐτῶν] α τό. ἀπὸ τῶν] ἐκ τῶν ςς. ἀπὸ τῶν χορευξσὼν] αὖ ἐϊς 

γμ46 εἦογεας ἀμοεαπε ϑγγ. Βασι εῦσ. ὧν ἥρπασαν] ας διηρπασαν 
Χ, τς, 18, 30, 53, 1οϑ. ΑΙρχ. α 16. ἂς ἡρπασᾶν ξ4, )ς. καὶ δὶ- 
ἡρπᾶσαν ό4ᾳ. ἀσὴρ πᾶσαν ([ς) 82. ὡς διηρπασαν 128, ἥρπα- 
σαν] διηρπασαν ΧΙ, 29, 44, 56, ς7, ς8, 71) 76, 77) τού, τ2ϊ, 131, 
1345, 1447) 300, 230, 237. (πρὶ. ΑἸ. (ας. Νίς, καὶ ἐπορεύϑη- 

σαν] καὶ ἀπηλϑδον Χ, τς, 18,29, 30, κ(, 55) 64 71, 75) 76, 82, το, 
3Χ 



ΚΡΙΤΑ 1. 
ΚΕΦ, ΧΧΙ, 

φκοδόμησαν τὰς πόλεις, χαὶ ἐχάϑισαν ἐν αὐταῖς. Καὶ περιεπάτησαν ἐχεῖσεν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐ ἐν 24. 

τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἀνὴρ εἰς φυλὴν αὐτᾷ χαὶ εἰς συ) δι αὐτὲ, χαὶ ἐξήλϑον ἐκχεῖσεν ἀνῆρ εἰς τὴν 

χληρονομίαν αὐτ. 

πίον αὐτᾷ ἐποίει. 

τοϑ, 128, 134. Οοπιρί: ΑἸά. καὶ απηλϑαν ΧΙ, 121. ᾳ καὶ δῖαν, 
Οἴἶορ. ἐπορεύϑησαν καὶ] ὠπῆλϑον καὶ ἴῃ οματαέξ. πηϊπογὲ ΑἸεχ. 
α καὶ Θεοῦ. ὑπέρρεψαν] ἐπιςρεψαν 1ς, ς4) 645 75. 82, τοϑ, 128. 
Οὐοπιρὶ. απεγρεψαν 18. ΑἸεχ. -Ἡ ἕχκαςος Απῃ. 1. Ατ. Εὰ, εἰς 

τὴν] ἐπι τὴν Χ, ΧΙ, τς, 18, 29) ζ4, 64, γ1, 73» 76, 82, τοῦ, το, 
121) 128, 134. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. τὰς πόλεις] ἑαυτοῖς τόλεις 
Χ, τς) 18, (4) 64, γ6, 82, τοϑ, 128, 124, (οιηρὶ. ΑΙεχ. τὰς το- 

ἐλεὶς αὐτῶν ςς. ἑαυτοῖς πόλειν (ἴοτίρτιπι ἴῃ τηλγρίης αἰς) )ς. αὐὖ- 
τοις πολεῖς τοῦ. , τὰς Ατη). 1. Απῃ. Εά. ἐκάϑισαν] κατῳχησαν 
Χ, ΧΙ, τς, 18, 29, 30, ζ4» ς 8, ς8, 64, γη6, 82, τοῦ, τοϑ, 128, 134. 
Οὐοπρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Αστὰ. :. Ασπ]. Ἐά. 8:1αν. κατῳχεν 71. κατω- 
κισαν γζ. καΐωχεισαν τῶ1. ἐκαϑῆσαν 144. ἐν αὐταῖς] κα ἐν 30. 

ΧΧΙΨ. περιεπάτησαν) ἀπηλθον 45 75, 82. αν. περιεχαϑν 
σᾶν ςς. ἐπορεύϑησαν Αγ. 1. ΑἸτῃ. Εά, ἐκεῖγεν 19] λ 52. Ατπι. 
Ἑὰ. Βαθεῖ ἱπῖον 11πθᾶ8 ἔς ρίιπι ἃ πιδπὰ Ῥυΐπιδ Αγ. 1. οἱ  υἱ0}} αϑι 
75. καιρῷ ἐκείνῳ] ΤΙ. δῖαν. ἀνὴρ εἰς φυλὴν αὖτ] "ἰνὴρ ἕκαςος 
εἰς φυλὴν αὐτῷ ΑΥτη. 1. Ἀπῃ. Εά. καὶ ἐπορεύϑη ἕ ἕκαςος εἰς τὴν φυλὴν 
αὐτῇ Οεογρ. ργϑθηντι. καὶ δ[αν. Οἰἶτορ. εἰς φυλὴν] εἰς τὴν φυλὴν 

ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 30, 44, 53») 54. 55» 56» ς7, 63, 64, 7ς, 77, 82, 
τού, 108, 121) 128, 1315) 134) 144) 200, 236. (οπιρῖ. ΑἸά. (Ὧϊ. 

Νίς. εἰς φυλὴν---κληρονομίαν αὐτῷ] εἰς τὴν φυλὴν αὐΐπ καὶ ἐς τὴν 
κληρονομίαν αὐτὰ καὶ εἰς τὴν συγίενειαν αυτε (8. εἰς φυλὴν αὐτὰ} 
εἰς τὴν φυλὴν αὐτε Χ. ΑΙεχ. αὐτῷ 1]. 63. αὐτης (υἱ νἱάειιτ) 

. 436. ᾿ καὶ εἰς] εἰς τὴν ς-)7. καὶ εἰς συγγένειαν αὐτῷ} α 71. εἰς 
συγγένειαν) εἰς τὴν συγ[ενειὰν Χ, ΧΙ, τς) τό, 18, 29, 30; 44) ζ3» 54» 

(οί. ΑἸά. ΑΙεχ. δι. ΝΊς. Αση]. :. Ασπ). Ἐά, 

Ἔ» δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐχ ἦν βασιλεὺς ἐ ἐν Ἰσραῆλ' ἀνὴρ. τὸ εὐϑσὲς ἐγώ-. 

"" 56, 64, 755 76, 77, 82, τού, 1ο8, 121,).131, 134) 144) 800, 336, 
237. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. δῖ. ΝΙς. αὐτῇ α΄. εἰ 35. αὐτῷ ΑΙοχ. 
καὶ ἐξηλϑον---κληρονομίαν αὐτῷ] αἰ ουπὶ ἱπιεττηοά, τό, 623. ἐξῆλ. 
ον] ἐξηλθὲν Χ, ΧΙ, 29, 71») 121. Ομ. ΑΙΔ. 5αν. αἀπηλϑὸν ες, 
18, ς4) 64; γ6, 82, τοῦ, 148, 124. απηλϑεν τοβ. ΑἼἸεχ, ἐξηλϑὸν 
ἐχεῖϑεν] ἀπηλῖεν 19. ἔξηλθον ἐχεῖϑεν ἀνὴρ], α 75. ανὴρ] ἄνδρες 
Ισραηλ 54» γύ, 829) 134. ανδρες τοῦ. ἀνὴρ ἕκαρος Ἀπ. 1. Ασῃ. 

Ἑὰ. εἰς τὴν κληρονομίαν} κα τὴν 11. αὐτξ υἱϊ.1 αὐτῶν 4, ᾽ς, 
γό, 82, τοῦ, 124. Ν᾿ ᾿ 

ΧΧΡ. ἘΝ δὲ ταῖς ἡμέρ. ἐκείν.] α δὲ Χ, ΧΙ, τς, χθ, 20, «4, ςς, 
ς6, ςγ, ς8, 63, 64, )ς» 76, 82, τού, τοϑ, 121, 128, 1345)144. 436, 237. 

ἐμ ἐἸἴο τορίροτε Οεἰδί, 

καὶ ἐν ταῖς ἐκείναις ἡμέραις Οεογρ. δῖαν. ἐκ ἣν βασιλεὺς] ποκ ἐγα; 
ἤμς Οεἰαί, ἢν] εἶν ᾽ς. ἐν Ἰσραήλ) εν 18. τῷ Ἰσραὴλ Αττη. 1, 
᾿Απῃ. Εὰ, ἀνὴρ] αὐηρ ἑκαςος 54, 71, 75. 76, 82, τού, 124. ΑΙοχ, 
καὶ ἐχαςος ἀνὴρ (8. ἀνὴρ---ἐποίει] “πείγα γκε ὕπ᾽. Ῥίαείιπαι ἐγαῦ 

ἐπ οομέϊε μεῖς Καοίεδα!. Ὁ εἰαῖ. ἀἰνὴρ τὸ εὐϑὲς] καὶ αἰνὴρ ἕκαρος τὸ 
εὐθὲς ΑἸτη. 1. Ατ. Ἑά. ἵκαρος ἑαυτῷ (ρτορτῖς τῇ κεφαλῇ αὐτῷ τὸ 

εὐϑὲς Θεοῦ. ργαϑπιῖῖ καὶ δίαν. Οἴτορ. ἐνώπιον] ἐν οφϑαλμοις 

ΧΙ, τῷ, τό, 18, 19, 29, 30, 44) 52, 53» 54) κ9 τό, ςγ, 63, 64, 7ἴ) 
)ς, γ6, 82, τοό, 1τοϑ, 1217) 128, (131) 144. υἱὲ νἱάετιτ.) 134, 200, 36, 
237. ΑἸά. (δῖ. Νίς. ἐν τοῖς οφϑάλμοις 77. Οοπιρὶ. ἐνώπιον αὖ- 
18} ἐν οφϑαλμοις αὐτε Χ, Αἰεχ. ὀφθαλμοῖς αὐτῷ Αττη. τ᾿. Ἀπ. 
Ἑά. ἐνώπιον ὀρϑαλμῶν ϑίαν, Οἷἶχος. ἐνώπιον ὀφθαλμῶν αὐτῇ ϑῖλν. 
ἐόν, 

2. 


